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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Από τα πιο καίρια θέματα που απασχολούν την σύγχρονη κοινωνία είναι η δημιουργία  

αποδοτικών διατάξεων, και κατ’ επέκταση πιο φιλικών προς το περιβάλλον, οι οποίες έχουν ως 

αποτέλεσμα την εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης ενέργειας. Το αντικείμενο της παρούσας 

εργασίας είναι η μελέτη δυο τύπων γεωμετριών οι οποίες συγκρίνονται βάση της ικανότητας τους 

να διαταράσσουν την ροή προκαλώντας διαμήκης στροβίλους μεγάλης έντασης και διάρκειας. Το 

ενδιαφέρον για τη δημιουργία στροβίλων εντός αγωγών προέρχεται από την ικανότητα τους να 

ενισχύουν τη μεταφορά θερμότητας. Οι γεωμετρίες που μελετώνται έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν 

απαιτούν επιπρόσθετη ενέργεια από εξωτερικό παράγοντα για να διαταράξουν το ροικό πεδίο, 

συνεπώς με κατάλληλο σχεδιασμό που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της πτώσης πίεσης 

επιτυγχάνεται μια πολύ αποδοτική διάταξη. Με τη βοήθεια του σχεδιαστικού προγράμματος 

CATIA σχεδιάστηκαν εννέα συνολικά γεωμετρίες από τις οποίες οι τέσσερις ανήκουν στην ομάδα 

των διαμηκών στοιχείων ενώ οι υπόλοιπες αποτελούν τα καμπύλα στοιχεία. Στην συνέχεια 

αξιοποιώντας το υπολογιστικό πακέτο ANSYS-FLUENT που χρησιμοποιεί τη μέθοδο των 

πεπερασμένων όγκων αναλύθηκε το ροικό πεδίο που προκαλεί η εκάστοτε γεωμετρία. Δόθηκε 

μεγάλη προσοχή στην ορθή διακριτοποίηση του χώρου ροής καθώς και στην αναγνώριση των 

σημείων που απαιτούν πύκνωση του πλέγματος ώστε να προκύψουν αξιόπιστα και μεγάλης 

ακρίβειας αποτελέσματα. Το μοντέλο τύρβης που επιλέχθηκε για τη διεξαγωγή της ανάλυσης είναι 

το Realizable k-ε, μια απόφαση που πάρθηκε από σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ 

διαφορετικών μοντέλων καθώς και από το έργο άλλων ερευνητών που έχουν επικυρώσει την ορθή 

λειτουργία του  για τη συγκεκριμένη κατηγορία προβλημάτων. Για τη σύγκριση των γεωμετριών 

μελετήθηκαν διαγράμματα και contour ταχυτήτων, πίεσης, έντασης στροβιλοτητας καθώς και του 
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συντελεστή πίεσης Cp. Έτσι επιλέχθηκε η γεωμετρία που συνδυάζει βέλτιστα τόσο τη πρόκληση 

στροβίλων μεγάλης έντασης και διάρκειας ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τη πτώση πίεσης σε χαμηλά 

επίπεδα. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από τη παρούσα μελέτη, είναι 

ενθαρρυντικά και έτσι τέθηκαν περαιτέρω στόχοι για μελλοντική ερευνά, οι κυριότεροι των 

οποίων είναι η δημιουργία πειραματικής διάταξης καθώς και η παρατήρηση της συμπεριφοράς 

των παραπάνω γεωμετριών έχοντας ως ρευστό των υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG αντί του 

αέρα. 
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ABSTRACT 

Among the most crucial matters that modern society tries to arrange is the conception of efficient 

and eco-friendly designs that significantly reduce the energy consumption. The present research 

observes the behavior of two distinct types of geometries that produce vortices. These geometries 

are compared by their ability to create long-lasting and powerful vortices. The importance of 

studying longitudinal vortices inside pipes arises from the fact that they enhance heat transfer. The 

main advantage of the designed geometries is the fact that they do not require additional energy 

from an external source to disturb the flow, thus with an appropriate design that aims to keep the 

pressure drop low, an efficient layout can be acquired. The geometries were designed by using the 

designing program CATIA. Nine geometries were produced, from which five are curved vortex 

generators while the rest are longitudinal. Moreover, using the simulation package ANSYS-

FLUENT, which utilizes the technique of finite volumes, the flow field of each geometry is 

examined. Significant attention is given to the creation of the mesh and, in the identification of the 

areas that require extra refinement, to make sure that the obtained results are reliable and accurate. 

Also, different turbulence models were compared, and through a thorough examination of the 

available literature, the realizable k-ε model is chosen to perform the analyses. The various designs 

are compared by the examination of the coefficient of pressure Cp and by the pressure, velocity, 

and vortex contours and diagrams. The selected geometry is the one that produces intense and 

long-lasting vortices while it has low levels of pressure loss. Summarizing, the results are 

promising and show that vortex generators can aid in the formulation of efficient heat exchangers, 

Parametric analysis of curved and longitudinal vortex generators inside a 

duct of orthogonal cross-section, with the use of computational fluid 

dynamics CFD  
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as a consequence future research goals are established from whom the most important is the 

creation of an experimental set up as well as the use of liquid natural gas (LNG) instead of air. 
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ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 

u΄ (m/s) - διακύμανση της ταχύτητας u   

v΄ (m/s) - διακύμανση της ταχύτητας v 

w΄ (m/s) - διακύμανση της ταχύτητας w 

u (m/s) – ταχύτητα στη διεύθυνση x   

v (m/s) - ταχύτητα στη διεύθυνση y 

w (m/s) - ταχύτητα στη διεύθυνση z 

τii (N/m2) – ορθή τάση 

τij (N/m2) – διατμητική τάση 

ρ (kg/m3) – πυκνότητα 

p (Pa) – πίεση  

�̅� (Pa) – χρονικά μέση τιμή της πίεσης 

𝑃 ́  (Pa) – διακύμανση της πίεσης 

v (m2/s) – κινηματικό ιξώδες 

μ (kg/m.s.) – μοριακό ιξώδες  

𝑅𝑒 – αριθμός Reynolds  

𝑑ℎ (m) - υδραυλική διάμετρος  

A (m2) – εμβαδόν διατομής 

Π (m) – περίμετρος  

�̅� (m/s) – χρονικά μέση τιμή της ταχύτητας u 

Τ (Κ) – θερμοκρασία 

�̅� (Κ) – χρονικά μέση τιμή της θερμοκρασίας Τ 

𝑇 ́  (Κ) – διακύμανση της θερμοκρασίας Τ 

K (J/kg) - κινητική ενέργεια των τυρβωδών διακυμάνσεων ανά μονάδα μάζας 

𝜇𝑡 – φαινομενικό ιξώδες  
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Γ – κυκλοφορία  

�⃑�  (1/s) – διάνυσμα στροβιλότητας 

CFD – computational fluid dynamics  

RANS – Reynolds averaged Navier-Stokes equations 

LES -  Large Eddy simulation 

 DNS - Direct numerical simulation 

𝐺𝑘 - γένεση τυρβώδης κινητικής ενέργειας λόγω των μέσων κλήσεων των ταχυτήτων 

𝐺𝑏 -  γένεση τυρβώδης κινητικής ενέργειας λόγω πλευστότητας 

𝜎𝑘 - τυρβώδης αριθμός Prandtl για το k 

𝜎𝜀 - τυρβώδης αριθμός Prandtl για το ε 

𝛺𝑖𝑗
̅̅ ̅̅  - τανυστής μέσου  ρυθμού περιστροφής 

U+  - αδιάστατη ταχύτητα  

y+ - αδιάστατη κάθετη απόσταση από το τοίχωμα 

𝑢𝜏 (m/s) - ταχύτητα τριβής 

Rey - τυρβώδης αριθμός Reynolds  

Cp - συντελεστής πίεσης 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη μελέτη, σχεδίαση και βελτιστοποίηση των 

γεννητριών στροβιλοτητας (VG) μέσω της αξιοποίησης της υπολογιστής ρευστοδυναμικής CFD. 

Η χρήση τους εκτείνεται σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας με μερικά παραδείγματα να 

αποτελούν την αεροναυπηγική καθώς και την αυτοκινητοβιομηχανία. Ο κύριος ρόλος τους στις 

προαναφερθέντες εφαρμογές είναι η δημιουργία στροβίλων που έχουν ως στόχο να κατευθύνουν 

την ροή, να αποτρέπουν την ανάμιξη περιοχών υψηλής πίεσης με περιοχές χαμηλής καθώς και να 

επιβραδύνουν την αποκόλληση της ροής. Μια ακόμη περιοχή χρήσεις τους είναι στους εναλλάκτες 

θερμότητας με στόχο την αύξηση του ρυθμού μεταφοράς της θερμότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με 

την δημιουργία στροβίλων και δευτερογενών ροών που αναμειγνύουν το ρευστό διαταράσσοντας 

τη ροή και αποτρέποντας την ελεύθερη ανάπτυξη ενός θερμικού οριακού στρώματος. Είναι 

σύνηθες να τοποθετούνται κυρίως στην πλευρά του αεριού που έχει την υψηλότερη θερμική 

αντίσταση. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες στροβιλιστών που μπορούν να διαχωριστούν κυρίως σε 

ενεργητικές ή παθητικές, άκαμπτες ή εύκαμπτές διατάξεις και στροβιλιστές διαμήκων στροβίλων 

ή εγκάρσιων. Ο στόχος της εργασίας είναι η μελέτη παθητικών διατάξεων διαμήκων στροβίλων. 

Η επιλογή του συγκεκριμένου τύπου πάρθηκε καθώς έχει παρατηρηθεί πως οι διαμήκη στρόβιλοι 

έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και διαταράσσουν περισσότερο τη ροή σε σύγκριση με τους 

εγκάρσιους και ως επακόλουθο υπάρχει μεγαλύτερη αύξηση της μεταφοράς θερμότητας. Επίσης 

επιλέχθηκε η παθητική μορφή τους ώστε να μην απαιτείται εξωτερική πηγή ενέργειας για τη 

λειτουργία τους και έτσι ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια πιο αποδοτική διάταξη που 

συμβάλει στη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων ένα θέμα που απασχολεί πολύ την 

επιστημονική κοινότητα της σύγχρονης κοινωνίας.  

Η παρούσα εργασία μελετάει τη συμπεριφορά δυο κατηγοριών παθητικών στροβιλιστών 

εντός ενός αγωγού ορθογωνικής διατομής. Οι κατηγορίες που μελετώνται είναι τα διαμήκη 

στοιχεία καθώς και τα καμπυλόγραμμα. Οι γεωμετρίες συγκρίνονται μεταξύ τους κυρίως μέσω 
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της μελέτης της έντασης και της διάρκειας των στροβίλων που παράγουν, καθώς και τις απώλειες 

πίεσης που προκαλούν. Η βέλτιστη επιλογή προκύπτει μέσω ενός συμβιβασμού μεταξύ της 

πτώσης πίεσης καθώς και των παραγομένων στροβίλων.  

1.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ο τρόπος που έγινε η επιλογή πηγών για τις απαραίτητες 

πληροφορίες ώστε να μπορέσει να διεκπεραιωθεί ορθά η μελέτη του θέματος της διπλωματικής 

εργασίας. Οι απαραίτητες πληροφορίες αντλήθηκαν από βιβλία, δημοσιεύσεις άρθρων σε 

περιοδικά, συνέδρια και συμπόσια καθώς και από τη μελέτη των εγχειρίδιων που προσφέρει η 

εταιρία που έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα αναλύσεων ANSYS-FLUENT που έχει 

χρησιμοποιηθεί για τη μοντελοποίηση των γεωμετριών που σχεδιάστηκαν. Επιπρόσθετα δόθηκε 

μεγάλη προσοχή κατά την αναζήτηση των δημοσιεύσεων, όπου επιλέχθηκαν επί των πλείστων οι 

πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις έτσι ώστε η εργασία να ακολουθεί τις ερευνητικές τάσεις, καθώς και 

ο αριθμός των citation (παραπομπών) που έχουν ώστε η πηγή να θεωρείται αξιόπιστη και 

αξιόλογη. 
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2.0  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ   

2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  

Η μελέτη της ροής των ρευστών αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μέρη της κλασικής 

μηχανικής και αναμφισβήτητα ένα από τα πιο σύνθετα. Μεγάλες προσωπικότητες της 

επιστημονικής κοινότητας έχουν ασχοληθεί με την μελέτη των ρευστών και μέσα από το έργο 

τους προέκυψαν εξισώσεις ικανές να περιγράψουν την συνθέτη συμπεριφορά τους. Οι εξισώσεις 

αυτές στην πραγματικότητα εκφράζουν τους βασικούς νόμους της μηχανικής. Στην παρούσα 

ενότητα δίνεται μια σύντομη περιγραφή αυτών των εξισώσεων. 

2.1.1 Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ  

Η εξίσωση της συνέχειας βασίζεται στην θεμελιώδη παραδοχή ότι η μάζα δεν καταστρέφεται αλλά 

ούτε δημιουργείται. Η γενική μορφή της, για έναν όγκο ελέγχου τυχαίας μορφής και ροής όπου 

δεν υπάρχουν καταβόθρες και πηγές[1], είναι η ακόλουθη: 

 

𝜕𝜌 

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑢)

𝜕𝑥
+ 

𝜕(𝜌𝑣)

𝜕𝑦
+

𝜕(𝜌𝑤)

𝜕𝑧
= 0 (1) 

  

𝜕𝜌 

𝜕𝑡
+ 𝜌𝑑𝑖𝑣�⃑⃑⃑� + �⃑⃑⃑� 𝑔𝑟𝑎𝑑𝜌 = 0 (2) 

 



Παραμετρική ανάλυση καμπυλών και διαμήκων γεννητριών στροβιλότητας σε αγωγό 

ορθογωνικής διατομής με την χρήση υπολογιστικής ρευστοδυναμικής  Κωστής Νικόλαος  

 

Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής &  

Περιβάλλοντος 6 

 

 Για ροές που βρίσκονται σε μόνιμη κατάσταση το ∂ρ/∂t = 0, και για ασυμπίεστη ροή gradρ=0. 

Δηλαδή στην περίπτωση όπου το ρευστό είναι ασυμπίεστο η εξίσωση της συνέχειας είναι μια 

κινηματική συνθήκη ισόογκης μεταβολής [2].  

 

Σχήμα  1. Όγκος τυχαίου σχήματος και ροής  

 Για να ληφθεί η εξίσωση της συνέχειας για τη τυρβώδη ροή, σύμφωνα με το Παπανίκας Δ. 2010, 

εισάγονται οι διακυμαινόμενες ταχύτητες u΄, v΄, w΄ των οποίων οι παράγωγοι είναι μηδενικοί. 

Έτσι προκύπτει η εξίσωση της συνέχειας για τη μέση ταχύτητα μόνιμης και ασυμπίεστης ροής 

όπως  και για την διακυμαινόμενη κίνηση αντιστοίχως: 

   

𝜕�̅�

𝜕𝑥
+ 

𝜕�̅� 

𝜕𝑦
+

𝜕�̅�

𝜕𝑧
= 0 (3) 

 

𝜕𝑢΄ 

𝜕𝑥
+ 

𝜕𝑣΄ 

𝜕𝑦
+

𝜕𝑤΄ 

𝜕𝑧
= 0 (4) 

 

 

 



Παραμετρική ανάλυση καμπυλών και διαμήκων γεννητριών στροβιλότητας σε αγωγό 

ορθογωνικής διατομής με την χρήση υπολογιστικής ρευστοδυναμικής  Κωστής Νικόλαος  

 

Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής &  

Περιβάλλοντος 7 

 

2.1.2 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ NAVIER-STOKES 

Οι εξισώσεις NAVIER-STOKES αποτελούν τις εξισώσεις ορμής και ισχύουν για τη ροή 

πραγματικών ρευστών. Προκύπτουν από την ισορροπία δυνάμεων σε ένα στοιχείο ρευστού. Πάνω 

στο στοιχείο ρευστού σε κάθε επιφάνεια  του ασκούνται ορθές (σ) και διατμητικές τάσεις (τ). 

Επίσης στην ανάλυση λαμβάνονται υπόψη τόσο οι αδρανειακές δυνάμεις λόγω της κίνησης του 

ρευστού, όσο και οι πεδιακές δυνάμεις.  

 

Σχήμα  2. Στοιχείο ρευστού που απεικονίζονται οι ορθές και διατμητικές τάσεις 

Οι εξισώσεις που προκύπτουν για Νευτώνεια ρευστά σε καρτεσιανές είναι οι ακόλουθες:  

𝜌
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𝜕𝑝
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2

3
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𝜕
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𝜕
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 Οι παραπάνω εξισώσεις ισχύουν για ροές που μπορούν να είναι μη μόνιμες, συμπιεστές και 

τρισδιάστατες με τριβή. Στις προηγούμενες σχέσεις τα �̅�, �̅� και �̅� είναι οι πεδιακές δυνάμεις και 

ο συμβολισμός 
𝐷

𝐷𝑡
 αποτελεί την ουσιαστική παράγωγο και δείχνει την τοπική επιτάχυνση της ροής 

όπως και την μεταθετική. Σε επόμενο κεφάλαιο θα δοθούν οι εξισώσεις Navier-Stokes για την 

περίπτωση της τυρβώδους ροής.  

2.2 ΡΟΗ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ   

Η ροή μέσα σε αγωγούς αποτελεί μία από τις πιο συνήθης μορφές ροής και συναντάται ευρέως σε 

τεχνικές εφαρμογές. Είναι λοιπόν αναμένομαι να έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην ανάλυση του 

συγκεκριμένου φαινομένου. Τα πραγματικά ρευστά χαρακτηρίζονται από την ιδιότητα του 

ιξώδους. Το ιξώδες αποτελεί ένα μέτρο της αντίστασης του ρευστού στη ροή του και είναι 

απόρροια των δυνάμεων που εμφανίζονται μεταξύ των μορίων του. Ως αποτέλεσμα αυτής της 

ιδιότητας το ρευστό αποκτάει μηδενική σχετική ταχύτητα σε σχέση με το τοίχωμα που έρχεται σε 

επαφή. Επακολούθως εμφανίζονται  ιδιαίτερα φαινόμενα κατά τη ροή του ρευστού στον αγωγό 

και παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. 

2.2.1 ΑΡΙΘΜΟΣ REYNOLDS  

Ο αριθμός Reynolds (Re) είναι ένας αδιάστατος αριθμός που χρησιμοποιείται στις εφαρμογές της 

ρευστομηχανικής για να χαρακτηρίσει το τύπο μιας ροής. Διαχωρίζει τις ροές σε στρωτές και 

τυρβώδεις. Η φυσική ερμηνεία του είναι ο λόγος των δυνάμεων αδράνειας με τις δυνάμεις 

ιξώδους. Τα πειράματα που διεξήγαγε ο Schiller σε ευθύγραμμους αγωγούς είχαν ως αποτέλεσμα 
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η τιμή Re=2320 να υιοθετηθεί ως το κρίσιμο σημείο για τεχνικές εφαρμογές, όπου η ροή για 

μικρότερους αριθμούς  θεωρείται στρωτή ενώ για υψηλοτέρους  θεωρείται τυρβώδεις.  

𝑅𝑒 =
𝑢𝑑

𝜈
 (8) 

Στην παραπάνω σχέση: 

• u(m/s) είναι μια μέση ταχύτητα της ροής 

• d(m) είναι ένα χαρακτηριστικό μέγεθος όπου για ροή σε αγωγούς είναι η διάμετρος 

• ν είναι το κινηματικό ιξώδες του ρευστού(m2/s). 

2.2.2 ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ  

Κατά τη ροή των ρευστών γύρω από σώματα και πάνω σε επιφάνειες, εμφανίζεται ένα λεπτό 

στρώμα οπού οι δυνάμεις ιξώδους είναι υψηλές. Το ρευστό επάνω στην επιφάνεια προσκολλάτε 

και αποκτάει μηδενική σχετική ταχύτητα με την επιφάνεια. Κατά το πάχος του οριακού 

στρώματος η παράλληλη στην επιφάνεια ταχύτητα μεταβάλλεται από το μηδέν έως το 99% της 

ταχύτητας ελεύθερης ροής. Η σωστή μελέτη και μοντελοποίηση του οριακού στρώματος αποτελεί 

θέμα υψηλής σημασίας καθώς αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό για τις δυνάμεις οπισθέλκουσας, 

την δημιουργία στροβιλοτητας όπως και τις απώλειες ενέργειας και την μεταφοράς θερμότητας. 

Ανάλογα με τον αριθμό Reynolds το οριακό στρώμα μπορεί να είναι στρωτό ή τυρβώδες. 

Η εικόνα απεικονίζει τη μετάβαση του οριακού στρώματος μιας πλάκας από στρωτό σε 

τυρβώδες. Η στρωτή μορφή του οριακού στρώματος εμφανίζεται όταν ο τοπικός αριθμός Rex 

βρίσκεται κάτω από μια κρίσιμη τιμή[3,4,5]. Στη τιμή του Recr αντιστοιχεί μια απόσταση xcr, η 

οποία προσδιορίζεται πειραματικά και αποτελεί μια συμβατική έννοια καθώς, η μετάβαση από το 

στρωτό στο τυρβώδες οριακό στρώμα πραγματοποιείται μέσα σε μια περιοχή και όχι σε ένα 

σημείο[1,]. Η μετάβαση γίνεται αντιληπτή καθώς εμφανίζεται μια σχετικά απότομη αύξηση του 
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πάχους του οριακού στρώματος σε συνδυασμό με αύξηση των διατμητικών τάσεων στο 

τοίχωμα[2].  

 

 

Σχήμα  3. Περιοχές τυρβώδους οριακού στρώματος 

Στο τυρβώδες οριακό στρώμα, η διατμητική τάση αποτελείται από το μοριακό ιξώδες που 

είναι μια καθαρά μοριακή ιδιότητα, αλλά και από το ιξώδες δίνης. Η διατμητική τάση που 

προέρχεται από το ιξώδες δίνης είναι πολύ υψηλότερη από την αντίστοιχη λόγω μοριακού 

ιξώδους. 

Στην εικόνα επίσης φαίνονται τα κυριότερα μέρη του τυρβώδους οριακού στρώματος[6]. 

• Το ιξώδες υπόστρωμα (viscous sublayer). Σε αυτό το σημείο η ροή είναι κατά κύριο 

λόγο στρωτή και η τυρβώδης διατμητική τάση είναι μηδενική. Ο κύριος 

μηχανισμός είναι η μοριακή διάχυση και είναι υπεύθυνη για την μεταφορά της 

ορμής και ενέργειας. 

• Το καθαρό τυρβώδες στρώμα (log law region). Η τύρβη έχει τον επικρατέστερο 

λόγο. 

• Το μεταβατικό στρώμα (buffer layer). Σε αυτό το σημείο τόσο το μοριακό ιξώδες 

όσο και το ιξώδες τύρβης έχουν έντονη επίδραση. 
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2.2.3 ΡΟΗ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΗ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 

2.2.3.1 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΡΟΕΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 

             Η τυρβώδης ροή σε ευθυγράμμους αγωγούς μη κυκλικής διατομής μπορεί να διαφέρει 

πολύ από την αξονικά συμμετρική ροή των αγωγών κυκλικής διατομής. Όπως αναφέρεται από 

την βιβλιογραφία [1], λόγω της διατομής, των διαφορών ταχυτήτων, του οριακού στρώματος και 

των εγκάρσιων διαφορών πίεσης, εμφανίζεται μια δευτερογενής ροή (δευτέρου είδους 

δευτερογενής ροή του Prandtl) που ρέει συγχρόνως με τη παράλληλη ροή. 

 

Σχήμα  4. Δευτερογενείς ροές σε αγωγό ορθογωνικής τομής 

Η δευτερογενής ροή που εμφανίζεται, επηρεάζει τα φαινόμενα μεταφοράς στις τυρβώδεις 

ροές. Η δεύτερού είδους δευτερογενής ροή του Prandtl εμφανίζεται μόνο σε τυρβώδες ροές και 

με την προϋπόθεση ότι η διατομή του αγωγού δεν είναι κυκλική. Όπως αναφέρεται στην 

βιβλιογραφία [7], οι ροές αυτές οφείλονται στις βαθμίδες των τυρβωδών τάσεων Reynolds στο 

επίπεδο της διατομής, που δημιουργούν στροβιλότητα στην διεύθυνση της ροής. Σε αγωγούς 

ορθογωνικής διατομής το ρευστό μεταφέρεται από το κέντρο του αγωγού στις γωνίες κατά την 

διεύθυνση της διχοτόμου, και  στη συνέχεια επιστρέφει προς το κέντρο του αγωγού. Έτσι 
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μεταφέρεται διαρκώς ορμή από το κέντρο του αγωγού στις γωνίες και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

την αύξηση της ταχύτητας σε σύγκριση με τους κυκλικούς αγωγούς. 

2.2.3.2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

Στην μελέτη ροής σε αγωγούς μη κυκλικής διατομής, μεγάλη χρησιμότητα εμφανίζει η 

έννοια της υδραυλικής διαμέτρου dh. Ουσιαστικά αποτελεί μια αντιστοίχιση της διαμέτρου 

αγωγού κυκλικής διατομής και η αξία της γίνεται εμφανής κατά τον υπολογισμό του αριθμού 

Reynolds. Υπολογίζεται μέσω της σχέσης: 

𝑑ℎ =
4𝐴

𝛱
 (9) 

Ο Naumann (1950) απέδειξε πως η υδραυλική διάμετρος είναι επαρκώς εφαρμόσιμη σε 

αγωγούς τυρβώδους ροής, σε συμπιεστή ροή ακόμα και σε ηχητική ροή. Ωστόσο σε στρωτή ροή 

απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση ανάλογα με την περίπτωση. 

2.3 ΤΥΡΒΗ ΚΑΙ ΣΤΡΟΒΙΛΟΤΗΤΑ 

2.3.1 ΤΥΡΒΩΔΗΣ ΡΟΗ  

Οι περισσότερες ροές που εμφανίζουν πρακτικό ενδιαφέρον είναι τυρβώδεις. Ωστόσο αυτού του 

είδους οι ροές παρουσιάζουν πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα, ώστε ακόμα και σήμερα να αποτελούν 

ένα άλυτο πρόβλημα της κλασικής μηχανικής. Έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για την τυρβώδη ροή 

και μια από τις πιο διαδεδομένες είναι αυτή του Hinze που αναφέρει ότι, η τυρβώδης ροή ενός 

ρευστού είναι μια ακανόνιστη κατάσταση της ροής, στην οποία διάφορες ποσότητες της, 
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παρουσιάζουν μια τυχαία διακύμανση με τις συντεταγμένες χώρου και χρόνου, έτσι ώστε να 

μπορούν να διακριθούν στατιστικά διακριτές μέσες τιμές[8]. 

Η τυρβώδης ροή χαρακτηρίζεται από έντονες, ακανόνιστες, συμπωματικές, ακόμη και 

χαοτικές διακυμάνσεις των ροιών μεγεθών, οι οποίες όμως δεν είναι τυχαίες αλλά παρουσιάζουν 

δομή και συνειρμό. Βασικό χαρακτηριστικό αυτού του τύπου ροής είναι πως οι διακυμάνσεις των 

μεγεθών της είναι μηχανικές δηλαδή υψίσυχνες κινήσεις ροικών στοιχείων κατά πολλές τάξεις 

μεγέθους μεγαλύτερων των μορίων του ρευστού. Οι τύρβη είναι ένα συνεχές φαινόμενο καθώς 

ακόμα και τα μικρότερα Eddies είναι πολύ μεγαλύτερα από τα μοριακά μεγέθη. Όπως αναφέρεται 

στην βιβλιογραφία[1] οι μαχητικές αυτές διακυμάνσεις προκαλούν μεταφορά μάζας, ορμής και 

ενέργειας μέσα στο ρευστό πολύ μεγαλύτερη της ανταλλαγής των μοριακών κινήσεων. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα το ιξώδες δίνης που εμφανίζεται στη τυρβώδη ροή λόγω της έντονης μεταφοράς 

ορμής και ενέργειας ένεκα των διακυμάνσεων της ταχύτητας, να είναι μερικές τάξεις μεγέθους 

μεγαλύτερο του μοριακού ιξώδους. Ακόμα και σε ροές όπου η μέση ταχύτητα και πίεση 

μεταβάλλονται σε μια ή δυο διαστάσεις, οι τυρβώδεις διακυμάνσεις παρουσιάζουν ένα 

τρισδιάστατο χωρικό χαρακτήρα[9].  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η τυρβώδης ροή είναι πάντοτε στροβιλώδης και 

εμφανίζει στροβίλους διάφορων μεγεθών. Λόγω της υψηλής στροβιλοτητας εμφανίζονται 

παραμορφώσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση υψηλών τοπικών διατμητικών τάσεων. 

Συνεπώς οι μη αντιστρεπτές μετατροπές ενέργειας αυξάνονται κάτι που αντιστοιχεί επί της ουσίας 

σε απώλειες μηχανικής ενέργειας.  

 

Σχήμα  5. Απεικόνιση τυρβώδους οριακού στρώματος 
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2.3.2 ΟΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ REYNOLDS-AVERAGED NAVIER-STOKES  

Οι τυρβώδες ροές είναι μη μόνιμες και δεν παρουσιάζουν ομοιομορφία. Πάρα το γεγονός ότι οι 

εξισώσεις στη μορφή που δόθηκαν στο κεφάλαιο 2.1.2 είναι ικανές να περιγράψουν τη τυρβώδη 

ροή, δεν έχει γίνει δυνατή η επίλυση τους ακόμα. Μερικοί λόγοι είναι η μη γραμμικότητα των 

εξισώσεων και το γεγονός ότι η τύρβη έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση Eddies που έχουν ευρείες 

κλίμακες μήκους και χρόνου, και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους με πολύ συνθέτους τρόπους[10].   

 

Σχήμα  6. Μέση και διακυμαινόμενη τιμή (Reynolds decomposition) 

Ωστόσο έχουν προταθεί διάφορες μεθοδολογίες για να γίνει δυνατή η ανάλυση της 

τυρβώδους ροής και από τις πιο επιτυχημένες θεωρείται το πρότυπο του Reynolds. Το πρότυπο 

δίνει μεγάλη βάση στη μέση ροική κατάσταση και στους τρόπους όπου η τύρβη επηρεάζει τη μέση 

ροή. Αποτέλεσμα αυτής της βασικής ιδέας είναι η τυρβώδη ροή να παρουσιάζεται ως μόνιμη κάτι 

που δεν είναι αληθές, ωστόσο για τις περισσότερες περιπτώσεις μηχανολογικού ενδιαφέροντος 

δίνει πολύ καλά αποτελέσματα. Τα ροικά μεγέθη θεωρούνται ως το άθροισμα μιας χρονικά μέσης 

τιμής και μιας διακυμαινομένης, που έχει μηδενική μέση τιμή.  
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𝑢 = �̅� + 𝑢   ́  ,                 �̅́�=0,                     
𝜕�́�

𝜕𝑡
= 0 (10) 

           𝑃 = �̅� + 𝑃 ́  ,                    �̅́�=0  ,               
𝜕�́�

𝜕𝑥
= 0 (11) 

𝑇 = �̅� + 𝑇 ́  ,                      �̅́�=0,             �̅�𝑢   ́ = 0 (12) 

Αρχικά γίνεται αντικατάσταση των παραπάνω σχέσεων στις εξισώσεις Navier-Stokes για 

ασυμπίεστη ροή. Στην συνέχεια διαχωρίζονται οι γραμμικοί όροι των διακυμαινομένων μεγεθών 

οι οποίοι μηδενίζονται, κάτι που δεν ισχύει για τους μη γραμμικούς απεναντίας. Αξιοποιώντας την 

εξίσωση συνέχειας για ασυμπίεστη ροή προκύπτουν οι εξισώσεις Navier-Stokes για ασυμπίεστη 

τυρβώδη ροή σε καρτεσιανό σύστημα. 

𝜌
𝐷�̅�

𝐷𝑡
= −

𝜕�̅�

𝜕𝑥
+ 𝜇∇2�̅� − 𝜌 (

𝜕�́�2̅̅ ̅

𝜕𝑥
+

𝜕�̅́��̅́�

𝜕𝑦
+

𝜕�̅́��̅́�

𝜕𝑧
) (13) 

𝜌
𝐷�̅�

𝐷𝑡
= −

𝜕�̅�

𝜕𝑦
+ 𝜇∇2�̅� − 𝜌 (

𝜕�́�2̅̅ ̅

𝜕𝑦
+

𝜕�̅́��̅́�

𝜕𝑥
+

𝜕�̅́��̅́�

𝜕𝑧
) (14) 

𝜌
𝐷�̅�

𝐷𝑡
= −

𝜕�̅�

𝜕𝑧
+ 𝜇∇2�̅� − 𝜌 (

𝜕�́�2̅̅ ̅̅

𝜕𝑧
+

𝜕�̅́��̅́�

𝜕𝑦
+

𝜕�̅́��̅́�

𝜕𝑥
) (15) 

Από τις παραπάνω εξισώσεις είναι εμφανές ότι οι όροι που περιέχουν τα μέσα μεγέθη είναι ίδιοι 

με τους ορούς των Navier-Stokes. Οι υπόλοιποι όροι περιγράφουν την επίδραση των τυρβωδών 

διακυμάνσεων που είναι γνωστοί σαν τάσεις Reynolds. Ωστόσο οι επιπλέον έξι όροι των τάσεων 

Reynolds έχουν ως αποτέλεσμα οι άγνωστοι να γίνονται περισσότεροι από τις διαθέσιμες 

εξισώσεις. Το σύστημα αυτό μπορεί να λυθεί αριθμητικά αφότου υιοθετηθούν μοντέλα για τους 

επιπλέον αγνώστους[10]. Αυτά είναι τα μοντέλα τύρβης με την βοήθεια των οποίων δημιουργείται 

ένα κλειστό σύστημα εξισώσεων. 
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2.3.2.1 ΤΑΣΕΙΣ REYNOLDS  

Οι τάσεις Reynolds αποτελούνται από τρεις ορθές και έξι διατμητικές συνιστώσες για τις 

οποίες όμως ισχύει ότι 𝑢𝑖́̅ 𝑢�̅́� = 𝑢�̅́�𝑢𝑖́̅ . Μπορούν να θεωρηθούν ως επιπρόσθετες διατμητικές τάσεις 

οι οποίες εκφράζουν ανταλλαγή ορμής κατά τη ροή και περιγράφουν ουσιαστικά την επίδραση 

των τυρβωδών διακυμάνσεων. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί πως δεν είναι ιξώδους φύσης αλλά 

πρόκειται για μια καθαρά μηχανική ιδιότητα της ροής  και είναι ανεξάρτητες του είδους του 

ρευστού[5]. Συνήθως είναι αρκετά μεγαλύτερες των ιξωδών τάσεων σε τυρβώδεις ροές. Οι 

φαινομενικές τάσεις παρουσιάζονται σε μορφή τανυστή ως εξής. 

(

𝜏𝜒𝜒 𝜏𝜒𝑦 𝜏𝜒𝑧

𝜏𝜒𝑦 𝜏𝑦𝑦 𝜏𝑦𝑧

𝜏𝑧𝜒 𝜏𝑧𝑦 𝜏𝑧𝑧

) = −𝜌(
�́�2̅̅ ̅ �̅́��̅́� �̅́��̅́�
�̅́��̅́� �́�2̅̅ ̅ �̅́��̅́�
�̅́��̅́� �̅́��̅́� �́�2̅̅ ̅̅

) (16) 

2.3.2.2  Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ BOUSSINESQ 

Στη προσπάθεια υπολογισμού των τάσεων Reynolds ο Boussinesq πρότεινέ ένα μοντέλο 

το οποίο θεωρεί πως οι τάσεις αυτές είναι ανάλογες των κλίσεων των μέσων ταχυτήτων. Αυτό 

αποτελεί ανάλογο του αξιώματος του Stokes για την στρωτή ροή. Ο συντελεστής 𝜇𝑡 ονομάζεται 

φαινομενικό ιξώδες (Eddy viscosity) και εξαρτάται από πολλές παραμέτρους όπως είναι το σχήμα, 

η τραχύτητα της επιφάνειας και από το ιστορικό της ροής. Ωστόσο δεν αποτελεί μοριακό μέγεθος 

όπως είναι το δυναμικό ιξώδες της στρωτής ροής. Η παρακάτω σχέση χρησιμοποιείται στα 

μοντέλα Spalart-Allmaras, k-ε μοντέλα και στα k-ω.[11] 

𝜏𝑖𝑗 = −𝜌𝑢𝑖́̅ 𝑢�̅́� = 𝜇𝑡 (
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
+ 

𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑖
) −

2

3
(𝜌𝑘 + 𝜇𝑡

𝜕𝑈𝑘

𝜕𝑥𝑘
)𝛿𝑖𝑗 (17) 

Το 𝑘 =  
1

2
(�́�2̅̅ ̅ + �́�2̅̅ ̅ + �́�2̅̅ ̅̅ ) στη σχέση είναι η κινητική ενέργεια των τυρβωδών διακυμάνσεων ανά 

μονάδα μάζας. Σε πολλές  μηχανολογικές εφαρμογές τα μοντέλα που βασίζονται στην υπόθεση 

του Boussinesq παρέχουν ακριβείς λύσεις και αποτελούν μια οικονομική υπολογιστική επιλογή 
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σε αντίθεση με άλλες πιο σύνθετες προσεγγίσεις. Ωστόσο το γεγονός ότι θεωρεί πως το 𝜇𝑡 είναι 

ένα ισοτροπικό βαθμωτό μέγεθος καθιστά αυτή την υπόθεση ακατάλληλη για ροές: 

• Πάνω σε καμπύλες επιφάνειες  

• Τρισδιάστατες ροές  

• Ροές με περιστρεφόμενα ρευστά 

• Ροές με απότομες αλλαγές στο μέσο ρυθμό παραμόρφωσης 

• Σε αγωγούς με δευτερογενής ροές  

• Αποκολλήσεις οριακών στρωμάτων 

2.3.3 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ KOLMOGOROV ΚΑΙ ΦΑΣΜΑ ΤΥΡΒΩΔΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Μια από τις μεθόδους που ακολουθείται για τη περιγραφή της τυρβώδους κίνησης είναι η ανάλυση 

συχνοτήτων της τυρβώδους κίνησης. Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία [12] τα κυματομεγέθη 

της κίνησης μπορούν να εκτείνονται από ένα μέγιστο το οποίο είναι συγκρίσιμο με το πλάτος της 

ροής έως ένα ελάχιστο το οποίο καθορίζεται από την ιξώδη διάχυση της ενέργειας. Οι μεγαλύτερες 

δίνες είναι αυτές που μεταφέρουν το μεγαλύτερο ποσό ενέργειας. Η κινητική ενέργεια 

μεταφέρεται από τους μεγαλύτερους στροβίλους στους μικρότερους, οι οποίοι εντέλει μέσω του 

μοριακού ιξώδους καταλήγουν σε θερμότητα[13].  

 

Σχήμα  7. Κλίμακες μεγέθους τύρβης 
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Η τυρβώδης κίνηση λοιπόν αποτελείται κυρίως από μεγάλους στροβίλους που μεταφέρουν 

το κύριο ποσό ενέργειας και αποτελούν τη κυριότερη αίτια για τις τάσεις που παρατηρούνται αλλά 

και για την έντονη διάχυση. Οι μικρότεροι στρόβιλοι διαχέουν τη τυρβώδη ενέργεια σε θερμότητα 

και ο ρυθμός που συμβαίνει αυτό το φαινόμενο καθορίζεται από το ρυθμό που λαμβάνουν 

ενέργεια από τους μεγαλύτερους στροβίλους. 

Σε πολύ υψηλό αλλά όχι άπειρο αριθμό Reynolds η κίνηση στις μικρότερες κλίμακες 

πρέπει να καθορίζεται μόνο από τη κλίμακα μήκους l, το κινηματικό μοριακό ιξώδες ν και το μέσο 

ιξώδες δίνης 휀̃. Η παραπανω εκφραση αποτελει τη πρωτη υποθεση του Kolmogorov. Η δεύτερη 

υπόθεση αναφέρει πως στο όριο του άπειρου αριθμού Reynolds όλες οι στατιστικές ιδιότητες 

μικρής κλίμακας πρέπει να καθορίζονται από τη κλίμακα μήκους και το μέσο ιξώδες δίνης 휀̃[14]. 

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία οι ροές σε υψηλούς αριθμούς Reynolds εμφανίζουν τοπικά ισότροπη 

δομή της τύρβης πλην των περιοχών κοντά σε τοιχώματα και στα όρια του ροικου πεδίου[1]. Αυτή 

η ισοτροπία των διακυμάνσεων έχει ως αποτέλεσμα τις παρακάτω απλουστεύσεις: 

�̅́��̅́� = �̅́��̅́� = �̅́��̅́� = 0 , �́�2̅̅ ̅ = �́�2̅̅ ̅ = �́�2̅̅ ̅̅  (18) 

Σύμφωνα με το Kolmogorov η τοπικά ισότροπη τύρβη ορίζεται από τα μεγέθη ν και  휀̃. Οι 

κλίμακες μήκους, χρόνου και ταχύτητας του Kolmogorov είναι οι μικρότερες στη τυρβώδη ροή 

και σε αυτή τη κλίμακα το ιξώδες έχει το κυρίαρχο ρολό μετατρέποντας τη τυρβώδη κινητική 

ενέργεια σε θερμότητα. Οι κλίμακες δίνονται από τις σχέσεις: 

𝑙 = (
𝑣3

 �̃�
)

1

4
,  𝑡 = (

𝑣

 �̃�
)

1

2
 , 𝑢 =

𝑙

𝑡
= (𝑣 휀̃)

1

4 
(19) 

Στην εικόνα φαίνεται το φάσμα τυρβώδους ενέργειας και διακρίνονται οι περιοχές μικρών 

συχνοτήτων οπού μεταφέρεται το μεγαλύτερο ποσό της ενέργειας και η περιοχή μεγάλων 

συχνοτήτων οπού η ενέργεια καταλήγει σε θερμότητα. Το Ε είναι η συνάρτηση ενεργειακού 

φάσματος και συνδέεται με τη κινητική ενέργεια τυρβωδών διακυμάνσεων ανά μονάδα μάζας 

μέσω της σχέσης: 
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𝑘 = ∫ 𝐸(𝜅)𝑑𝑘

∞

0

 (20) 

 Στο ενδιάμεσο βρίσκεται η αδρανειακή περιοχή η οποία περιγράφεται από το -5/3 νομό 

του Kolmogorov σύμφωνα με τη σχέση: 

𝐸(𝜅) = 𝐶휀2/3𝑘−5/3 (21) 

Tο  C είναι μια αδιάστατη σταθερά. Σε αυτή τη περιοχή η μεταφορά ενέργειας γίνεται 

κυρίως λόγο αδράνειας. Σε αυτά τα μεγέθη των Eddies η σχέση δείχνει πως η διεργασίες που 

παίρνουν μέρος είναι ανεξάρτητες από το μοριακό  ιξώδες. Ο νόμος -5/3 του Kolmogorov έχει 

μεγάλη σημασία σε αναλύσεις που χρησιμοποιούν τις μεθόδους Direct Numerical Simulation 

(DNS), Large Eddy Simulation (LES) και Detached Eddy Simulation (DES) που παρέχουν 

αναλύσεις  μεγαλύτερης ακρίβειας σε σχέση με τη μέθοδο RANS[12].  

 

 

Σχήμα  8. Ενεργειακό φάσμα στροβίλων 

2.3.4 ΣΤΡΟΒΙΛΟΤΗΤΑ 

Οι περιστροφή του πεδίου ταχύτητας σε μια ροή ονομάζεται στροβιλότητα. Στη στρόβιλη ροή ένα 

θεωρούμενο ροικό στοιχείο περιστρέφεται γύρω από τον άξονα περιστροφής της ροής όπως και 
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από τον άξονα του. Σε μια μη στρόβιλη ροή το θεωρούμενο στοιχείο μπορεί να περιστρέφεται 

γύρω από τον άξονα περιστροφής της ροής ωστόσο δεν περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του.  

Για τη ποσοτικοποίηση της περιστροφής σε ένα ρευστό χρησιμοποιούνται δυο κύριες 

έννοιες οι οποίες είναι η στροβιλότητα και η κυκλοφορία. Οι στροβιλότητα είναι ένα 

διανυσματικό πεδίο που δίνει μια μικροσκοπική μέτρηση της περιστροφής του πεδίου σε 

οποιοδήποτε σημείο της ροής, δηλαδή αποτελεί μια τοπική ιδιότητα. Αντιθέτως η κυκλοφορία 

είναι μια ολοκληρωτική μονόμετρη ποσότητα που δίνει μια μέτρηση για τη περιστροφή του 

ρευστού σε μια πεπερασμένη περιοχή. 

Το κριτήριο για το διαχωρισμό μιας στροβιλής και  μη στροβιλής ροής αποτελεί η 

ακόλουθη σχέση που ονομάζεται διάνυσμα στροβιλοτητας: 

∇ × �⃑⃑⃑� = 𝑟𝑜𝑡�⃑⃑⃑� = 2�⃑⃑� = �⃑�  (22) 

Εάν η παραπάνω σχέση είναι διάφορη του μηδενός τότε η ροή είναι στρόβιλη. Στη 

περίπτωση που ισούται με μηδέν τότε η ροή είναι μη στρόβιλη και ισχύουν οι τρεις συνθήκες: 

𝜕𝑤

𝜕𝑦
−

𝜕𝑣

𝜕𝑧
= 0 ,

𝜕𝑢

𝜕𝑧
−

𝜕𝑤

𝜕𝑥
= 0 ,

𝜕𝑣

𝜕𝑥
−

𝜕𝑢

𝜕𝑦
= 0 (23) 

Η κυκλοφορία Γ δίνεται σε ένα χώρο ρευστού S η οποία περιβάλλεται από μια καμπύλη C 

από το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα του διανύσματος της ταχύτητας κατά μήκος της κλειστής 

καμπύλης C:  

𝛤 = ∮ �⃑⃑⃑� 𝑑𝑠 = ∬𝑟𝑜𝑡�⃑⃑⃑� 𝑑𝐴 (24) 

Σε αντιστοιχία με τις ροικές γραμμές ορίζονται οι γραμμές δίνης στις οποίες μια δεδομένη 

στιγμή το τοπικό διάνυσμα στροβιλοτητας είναι εφαπτόμενο με μια γραμμή του ροικου πεδίου. 

Οι γραμμές δίνης που διέρχονται από μια κλειστή επιφάνεια στο χώρο σχηματίζουν το σωλήνα 

δίνης. Εξ ορισμού η επιφάνεια του σωλήνα δίνης αποτελείται από γραμμές δίνης με εφαπτόμενο 

διάνυσμα στροβιλοτητας, συνεπώς η κάθετη συνιστώσα σε αυτόν είναι μηδενική. Για μια ατριβή 
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ροή η οποία μπορεί να είναι και συμπιεστή και μη μόνιμη ισχύει η αρχή διατήρησης της 

στροβιλοτητας και αποτελεί μια κινηματική σχέση. 

𝑑𝑖𝑣�⃑� = 2𝑑𝑖𝑣(𝑟𝑜𝑡�⃑⃑⃑� ) = 0 (25) 

 

Σχήμα  9. Σωλήνας δίνης 

Η αρχή διατήρησης στροβιλοτητας μπορεί επίσης να γραφεί χρησιμοποιώντας τη 

κυκλοφορία.  

𝛤1 = 𝛺1𝛢1 = 𝛺2𝛢2 = 𝛤2 (26) 

Το πρώτο θεώρημα στροβιλοτητας του Helmholtz αναφέρει πως η ροή στροβιλοτητας σε 

μια επιφάνεια του σωλήνα δίνης ή η κυκλοφορία του σωλήνα είναι σταθερή, ανεξάρτητη από το 

σχήμα, τη θέση της επιφάνειας και του ορίου όπου τα ολοκληρώματα υπολογίζονται. 

Σε πραγματικές ροές ωστόσο που υπάρχει τριβή η στροβιλότητα μπορεί να καταστρέφεται 

ή να δημιουργείται. Ένα παράδειγμα δίνει η βιβλιογραφία [15] που αναφέρει πως σε μια ροή όπου 

υπάρχει ακίνητο εμπόδιο, σχηματίζεται οριακό στρώμα, του οποίου η αποκόλληση από το στερεό 

όριο είναι η πηγή διαφόρων ελεύθερων διατμητικών στρωμάτων τα οποία κυλούν σε στροβίλους 

που εξελίσσονται, αλληλοεπιδρούν, γίνονται ασταθείς, σπάζουν σε τύρβη, και τελικά καταλήγουν 

σε θερμότητα. 

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις Navier-Stokes και τον ορισμό της στροβιλοτητας προκύπτει 

η εξίσωση μεταφοράς στροβιλοτητας για ασυμπίεστο νευτώνειο ρευστό σταθερού ιξώδους σε 
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συντηρητικό πεδίο δυνάμεων,[2] και σύμφωνα με αυτή η μεταβολή στροβιλοτητας είναι ίση με 

τη μη αντιστρεπτή μετατροπή της σε θερμότητα λόγω της τριβής. Επίσης κοντά σε τοιχώματα 

μέσω των διατμητικών δυνάμεων δημιουργείται στροβιλότητα η οποία διαχέεται σε όλο το ροικό 

πεδίο. 

𝐷�⃑⃑� 

𝐷𝑡
− �⃑⃑� 𝑔𝑟𝑎𝑑�⃑� = 𝜈∆�⃑⃑�  (27) 

Οι στρόβιλοι που δημιουργούνται από μια στερεή επιφάνεια μπορούν να χωριστούν σε 

δυο κατηγορίες ανάλογα με τη σχετική γωνία που έχει ο άξονας τους με τη ροή. Οι διαμήκης 

στρόβιλοι έχουν τον άξονα τους παράλληλο με τη ροή ενώ οι εγκάρσιοι έχουν τον άξονα τους 

κάθετο στη ροή. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εγκάρσιων στροβίλων είναι οι Von Karman που 

δημιουργούνται πίσω από ένα κύλινδρο ενώ για τους διαμήκης είναι οι στρόβιλοι που 

δημιουργούνται από την άκρη των φτερών στα αεροπλάνα.  

 

Σχήμα  10. Von Karman vortex street 

2.3.4.1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΤΩΝ 

Η μεταφορά θερμότητας μέσω συναγωγής μπορεί να αυξηθεί έντονα αξιοποιώντας 

στροβίλους μεγάλης κλίμακας. Ο σκοπός είναι να ενισχυθούν οι δευτερογενείς ροές μέσα στον 

αγωγό, ώστε να αποσταθεροποιηθεί η ροή για να παρεμποδιστεί η ελεύθερη ανάπτυξη του 

θερμικού οριακού στρώματος και ταυτόχρονα να ισχυροποιηθεί πολύ η ανάμιξη στη ροή[16]. Σε 
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πρακτικές εφαρμογές, η πλευρά που υπάρχει ροή αέρα είναι αυτή  με τη μεγαλύτερη θερμική 

αντίσταση, συνεπώς η προσθήκη γεωμετριών που μπορούν να ενισχύσουν τη μεταφορά 

θερμότητας είναι θεμιτή[17]. Οι γεννήτριες τύρβης αποτελούν ένα παθητικό μηχανισμό 

δημιουργίας στροβίλων καθώς δεν απαιτούν προσθήκη ενέργειας. Οι διαμήκης στρόβιλοι 

επιφέρουν υψηλότερη μεταφορά θερμότητας από ότι οι εγκάρσιοι για την ίδια πτώση πίεσης[18], 

επιπρόσθετα οι διαμήκης στρόβιλοι διαρκούν για μεγαλύτερες αποστάσεις ροής[19]. Με την 

εμφάνιση στροβίλων μεγάλης κλίμακας τα στρωματά του ρευστού που βρίσκονται στο κέντρο του 

αγωγού μπορούν και μεταφέρονται κοντά στην επιφάνεια που γίνεται η μεταφορά θερμότητας από 

κάποιο εξωτερικό παράγοντα αυξάνοντας έτσι κατά πολύ το ρυθμό μεταφοράς θερμότητας σε 

σχέση με τη μοριακή διάχυση της θερμότητας. Αξίζει να σημειωθεί πως η σχεδίαση γεωμετρίας 

δημιουργίας στροβίλων συνδέεται με συγκεκριμένες καταστάσεις ροής, δηλαδή δεν υπάρχει μια 

γεωμετρία και διάταξη vortex generator βέλτιστη για κάθε τύπο ροής και για κάθε αριθμό 

Reynolds[20]. 

 

 

Σχήμα  11. Μορφές στροβίλων μετά από εμπόδιο 

 

Λόγω του μεγάλου τεχνολογικού ενδιαφέροντος υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην 

επιστημονική κοινότητα για τη δημιουργία στροβιλιστών διαφόρων γεωμετριών που θα επιφέρουν 

το βέλτιστο αποτέλεσμα. Από τις πιο δημοφιλής διαμορφώσεις αποτελούν οι στροβιλιστές τύπου: 
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• Αυλακωμένα κανάλια  

• Πτερυγώσεις fins (wavy,louver,slit,offset)  

• Αναμίκτες περιστρεφόμενης ταινίας 

• Αναμίκτες τύπου coiled-rod 

• Επίπεδα και καμπυλωτά πτερύγια winglet διαφόρων σχημάτων 

• Διαμήκη στοιχεία όπως στροβιλιστές τύπου ράμπας 

 

Ο σχεδιαστικός στόχος είναι η κατασκευή γεωμετριών που θα δημιουργούν στροβίλους οι 

οποίοι θα επιφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή αύξηση μεταφοράς θερμότητας με τη μικρότερη 

πτώση πίεσης. Ο Zhou και Ye μελέτησαν πειραματικά καμπυλωτά τραπεζοειδή winglet και 

βρήκαν πως επιφέρουν καλυτέρα αποτελέσματα σε πλήρως αναπτυγμένες τυρβώδεις ροές σε 

σχέση με τα επίπεδα για μικρές γωνίες προσβολής[21]. Σε μια άλλη μελέτη που διεξήγαγαν οι Zhou 

και Feng έδειξαν πως το διάνοιγμα οπών στη γεννήτρια στροβίλου αυξάνει τη μεταφορά 

θερμότητας σε σχέση με την αρχική γεωμετρία κατά 40,4 %. [22]. Ακόμα πιο έντονη μεταφορά 

θερμότητας παρατηρήθηκε με την εισαγωγή γεωμετριών που ταλαντώνονται ελευθέρα με τη ροή 

καθώς είχαν ως αποτέλεσμα να διαταράσσουν περισσότερο τη ροή σε σχέση με των αντίστοιχων 

άκαμπτων γεωμετριών[23]. Επίσης ο  Ashilf et al. έδειξε πως η κυκλοφορία του στροβίλου αυξάνει 

με το ύψος του vortex generator έως ένα σημείο από το οποίο και μετά η κυκλοφορία γίνεται 

ανεξάρτητη του ύψους του[24].  Τα αποτελέσματα ωστόσο κάθε έρευνας εξαρτώνται σε μεγάλο 

βαθμό από τη γεωμετρία του vortex generator με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η εξαγωγή 

κάποιων γενικών κανόνων για το σχεδιασμό τους. Έτσι μπορούν να αφομοιωθούν κάποιοι 

κατευθυντήριοι παράμετροι όπως είναι η μεγάλη επιφάνεια πρόσκρουσης με τη ροή και η γωνία 

προσβολής που επιφέρει τους πιο έντονους διαμήκης στροβίλους κοντά στις 45 μοίρες, χωρίς 

όμως να είναι σίγουρο πως θα επιφέρουν το βέλτιστο σχεδιασμό. 
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3.0  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ CFD 

3.1 ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CFD  

Οι εφαρμογές των μηχανικών συχνά περιέχουν ροές ρευστών μεγάλης πολυπλοκότητας. Παρά το 

γεγονός ότι οι εξισώσεις που περιγράφουν ροές ρευστών έχουν βρεθεί, έως και σήμερα δεν έχει 

γίνει δυνατή η αναλυτική επίλυση τους παρά μόνο για κάποιες απλές περιπτώσεις. Για να 

αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα αξιοποιήθηκαν προσεγγιστικοί αριθμητικοί μέθοδοι. H 

υπολογιστική ρευστοδυναμική CFD αποτελεί κλάδο της μηχανικής των ρευστών. Η CFD 

διακριτοποιεί τις διαφορικές εξισώσεις και έτσι δημιουργεί ένα σύστημα αλγεβρικών εξισώσεων 

που μπορεί να λυθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 

πραγματικό συνεχές χωρίο να διακριτοποιείται και οι τιμές πλέον να λαμβάνονται σε 

συγκεκριμένα σημεία, καθορισμένα από το πλέγμα (mesh) που έχει κατασκευαστεί. Τα σημεία 

που λαμβάνονται οι τιμές μπορούν να διαφέρουν ανά κώδικα με δυο κύριες κατηγορίες να είναι 

οι cell centered και vertex centered. Στη πρώτη κατηγορία οι τιμές λαμβάνονται στο κεντροειδές 

κάθε στοιχειώδους όγκου του διακριτοποιημένου χωρίου ενώ στη δεύτερη λαμβάνονται στις 

κορυφές των στοιχειωδών όγκων. Ανάμεσα στις δυο τεχνικές οι vertex centered είναι πιο 

οικονομική υπολογίστηκα ωστόσο οι cell centered μπορούν να εφαρμοστούν και σε πιο 

γεωμετρικά ιδιαίτερα κελιά. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ωστόσο εισέρχονται διάφορες 

προσεγγίσεις οι οποίες οδηγούν σε λύσεις που απέχουν από τη πραγματικότητα. Ο βαθμός που οι 

λύσεις της CFD απέχουν από τη πραγματική, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η ποιότητα 

του πλέγματος, η ακρίβεια των μεθόδων διακριτοποίησης των εξισώσεων αλλά και από την 

ικανότητα των επιλεγμένων μοντέλων να αναπαριστούν ορθά τη φυσική του προβλήματος. Με 

την ορθή χρήση όμως γίνεται να ληφθούν λύσεις που αναπαριστούν τη πραγματικότητα με μεγάλη 
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ακρίβεια. Έτσι δίνεται η δυνατότητα μέσω αυτής της μεθόδου ο μηχανικός να αποκτάει 

πληροφορίες για τους μηχανισμούς μιας ροής, να εξελίσσει και να βελτιστοποιεί σε μεγάλο βαθμό 

τα υπό σχεδιασμό αντικείμενα καθώς και να διεξάγει αναλύσεις σε συνθήκες μη κανονικής 

λειτουργίας ώστε να ελέγξει την ασφάλεια του προϊόντος που σχεδιάζει[10]. Η τεχνική αυτή 

χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές που εκτείνονται από τον αεροδυναμικό σχεδιασμό 

αεροσκαφών και αυτοκίνητων, την υδροδυναμική μελέτη πλοίων, εύρεση δυνάμεων που 

ασκούνται σε σώματα, προσομοίωση της καύσης σε κινητήρες έως και για τη μελέτη της ροής του 

αίματος. Οι δυνατότητες που προσφέρει η μέθοδος είναι τεράστιες, ωστόσο απαιτείται μεγάλη 

προσοχή και γνώση, τόσο των υπολογιστικών μεθόδων όσο και της φυσικής που διέπουν το υπό 

εξέταση πρόβλημα, για την ορθή χρήση της καθώς είναι εύκολο να προβλέψει μη φυσικά 

αποτελέσματα. Έτσι πρέπει να τονιστεί πως δεν αποτελεί μια μέθοδο που αντικαθιστά την 

ακρίβεια και χρησιμότητα των πειραμάτων, παρά μια βοηθητική τεχνική που με τη σωστή χρήση 

της πολλές εφαρμογές μπορούν να εξελιχθούν σε μεγάλο βαθμό.  

 

Σχήμα  12. Μορφές πλέγματος και σημεία λήψεις τιμών 

3.2 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΥΡΒΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ CFD 

Για τη μοντελοποίηση της τύρβης έχουν αναπτυχθεί διάφορες προσεγγίσεις υπολογιστικής 

φύσεως οι οποίες καθιστούν την επίλυση των εξισώσεων Navier-Stokes δυνατή παρά την ύπαρξη 

δυνών διαφόρων κλιμάκων χρόνου και μεγέθους. Τρεις από τις πιο διαδομένες κατηγορίες 

αποτελούν οι Reynolds-Averaged Navier-Stokes equations (RANS), Large Eddy simulation (LES) 
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και η Direct numerical simulation (DNS). Αυτές οι μέθοδοι μπορούν να ενταχθούν σε δυο κύριες 

κατηγορίες οι οποίες διαχωρίζονται ανάλογα με τα μέρη της τύρβης τα οποία προσομοιάζονται ή 

μοντελοποιούνται[11]. Στη προσομοίωση ο στόχος είναι η επίλυση των Navier-Stokes χωρίς να 

γίνουν σε αυτές αλλαγές και υποθέσεις μοντελοποίησης ώστε να ληφθεί η πραγματική ροική 

κατάσταση. Αντιθέτως με τη μοντελοποίηση το ενδιαφέρον δίνεται κυρίως στις μέσες τιμές της 

ροής.   

 

Σχήμα  13. Μοντελοποίηση ενεργειακού φάσματος ανάλογα με την εκάστοτε υπολογιστική 

προσέγγιση 

• Στη μέθοδο RANS όλες οι κλίμακες μήκους της τύρβης μοντελοποιούνται. Η προσοχή 

δίνεται στις μέσες τιμές των μεγεθών της ροής και στις επιδράσεις των διακυμαινομένων 

μεγεθών πάνω σε αυτή.  Κατά τη χρήση αυτής της μεθόδου προκύπτουν επιπλέον όροι που 

ονομάζονται τάσεις Reynolds και για τη μοντελοποίηση τους χρησιμοποιούνται μοντέλα 

τύρβης. Λόγω των πολλών προσεγγίσεων που γίνονται σε αυτή τη μέθοδο πολλές φορές 

τα αποτελέσματα είναι μη ακριβή. Ωστόσο για πολλές ροές μηχανολογικού ενδιαφέροντος 

όπου η προσοχή δίνεται στις μέσες τιμές τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου είναι πολύ 

ικανοποιητικά και συνδυάζονται με χαμηλό υπολογιστικό κόστος.  
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• Η LES μέθοδος εφαρμόζει ένα χωρικό φίλτρο στις εξισώσεις Navier-Stokes. Έτσι οι 

εξισώσεις επιλύονται για χωρικά φιλτραρισμένα μεγέθη που αναπαριστούν την χρονικά 

εξαρτημένη συμπεριφορά της ροής για μεγάλα και μεσαία μεγέθη τύρβης. Η επίδραση των 

μικρότερων μεγεθών τύρβης στη ροή, λαμβάνεται υπόψη με κατάλληλα μοντέλα. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα η συγκεκριμένη μέγεθος να είναι ένας συνδυασμός μοντελοποίησης 

και προσομοίωσης. Η χρήση αυτής της τεχνικής έχει το πλεονέκτημα ότι μπορούν να 

επιλυθούν ροές που εξαρτώνται από το χρόνο και ταυτόχρονα να έχουν μεγαλύτερη 

ακρίβεια σε σχέση με τη RANS. Παρόλα αυτά απαιτεί μεγάλη υπολογιστική ισχύ. 

• Η DNS μέθοδος επιλύει απευθείας τις εξισώσεις ροής χωρίς να τις μεταβάλλει με κάποιο 

τρόπο και δίχως τη χρήση μοντέλων. Η λύση γίνεται σε πλέγματα υψηλής ποιότητας 

αποτελούμενα από πολύ μικρά στοιχεία ώστε να γίνεται δυνατή η επίλυση των 

Kolmogorov μεγεθών, καθώς και με πολύ μικρά χρονικά βήματα ώστε να επιλύονται και 

οι πιο ταχύτατες διακυμάνσεις. Συνεπώς όλα τα μεγέθη της τύρβης προσομοιώνονται. 

Αυτή η μέθοδος είναι η πιο ακριβής και δίνει την πραγματική εξέλιξη της χρονικά 

εξαρτημένης ροής. Ωστόσο οι υπολογίστηκες απαιτήσεις είναι τεράστιες και μέχρι στιγμής 

είναι δυνατή η επίλυση απλών ροικών καταστάσεων σε χαμηλούς αριθμούς Re με αυτή τη 

μέθοδο.    

 

Σχήμα  14. Υπολογιστικό κόστος  και ακρίβεια ανάλογα με την υπολογιστική προσέγγιση 
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Τα κριτήρια για την επιλογή μιας από τις προαναφερθέντες μεθόδους αφορούν κυρίως την 

απαιτούμενη ακρίβεια, τις ανάγκες περιγραφής της ροής και τέλος το υπολογιστικό κόστος σε 

συνδυασμό με την διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ. Η μέθοδος DNS προσφέρει την υψηλότερη 

ακρίβεια και περιγραφή ακολουθουμένη από την LES και RANS. Αυτό είναι αποτέλεσμα του 

γεγονότος ότι δεν υπεισέρχονται προσεγγίσεις από τη χρήση κάποιου μοντέλου τύρβης. Ωστόσο 

το υπολογιστικό της κόστος τη καθιστά απαγορευτική για την ανάλυση ροών μηχανολογικού 

ενδιαφέροντος. Το μικρότερο υπολογιστικό κόστος έχει η RANS. Πάρα το γεγονός ότι είναι η πιο 

προσεγγιστική μέθοδος τα αποτελέσματα που δίνει για πρακτικές εφαρμογές είναι ικανοποιητικά 

και το μικρό υπολογιστικό κόστος την καθιστά προσβάσιμη και κατάλληλη για τη διεξαγωγή 

μεγάλου αριθμού αναλύσεων. Στη συγκεκριμένη εργασία η μέθοδος που επιλέγεται είναι η RANS 

καθώς κρίνεται πως δίνει αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας για την υπό μελέτη διαμόρφωση και 

συγχρόνως οι απαιτήσεις υπολογιστικής ισχύς δεν την καθιστούν απαγορευτική.   

 

3.2.1 ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΥΡΒΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ RANS 

Τα μοντέλα τύρβης χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις τάσεις Reynolds που προκύπτουν 

από τη μέθοδο RANS. Η ποιότητα της ανάλυσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα 

του επιλεγμένου μοντέλου να προσομοιάζει με ακρίβεια τη φυσική της ροής που εξετάζεται[7]. Η 

επιλογή του κατάλληλου μοντέλου αποτελεί δύσκολη διαδικασία καθώς δεν υπάρχει κάποιο 

μοντέλο που να είναι γενικά αποδεκτό και ανώτερο από τα υπόλοιπα. Έτσι η διαδικασία που 

ακολουθείται για την κατάληξη σε κάποιο μοντέλο είναι η αναγνώριση της φυσικής του 

προβλήματος, η πρακτική που ακολουθείται για μια συγκεκριμένη κατηγορία προβλημάτων και η 

γνώση των περιορισμών που έχει το καθένα από αυτά τα μοντέλα[13]. 

Τα μοντέλα τύρβης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των 

επιπλέον εξισώσεων που επιλύουν για να μοντελοποιήσουν τις τάσεις Reynolds. Στο υπολογιστικό 
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πρόγραμμα ANSYS FLUENT περιέχονται πληθώρα τέτοιων μοντέλων τα οποία χωρίζονται σε 

ομάδες μιας εξίσωσης όπως το Spalart-Allmaras , δυο εξισώσεων στην οποία ανήκουν οι 

οικογένειες k-ε και k-ω και στο μοντέλο Reynolds Stress Model το οποίο επιλύει επτά επιπλέον 

εξισώσεις. Με την αύξηση του αριθμού των επιπλέων εξισώσεων αυξάνεται και το υπολογιστικό 

κόστος, ωστόσο αυτό συνοδεύεται από την βελτιστοποίηση της ακρίβειας της μοντελοποίησης. 

Στο παρακάτω πίνακα φαίνονται τα μοντέλα που περιέχονται στο πρόγραμμα ANSYS FLUENT 

και επίσης ακολουθεί μια παρουσίαση μαζί με σχολιασμό για τα πλεονεκτήματα και τους 

περιορισμούς τους.     

Πίνακας 1.  Κατηγορίες μοντέλων τύρβης 

Μοντέλα μίας εξίσωσης Spalart-Allmaras 

 

 

Μοντέλα δύο εξισώσεων  

Standard k-ε 

RNG k-ε 

Realizable k-ε 

Standard k-ω 

SST k-ω 

Μοντέλα εφτά εξισώσεων  Reynolds stress models  

3.2.1.1 SPALART-ALLMARAS 

Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι χαμηλού υπολογιστικού κόστους και χρησιμοποιεί μια 

επιπλέον εξίσωση μεταφοράς για να μοντελοποίηση το φαινομενικό ιξώδες[7]. Έχει αναπτυχθεί 

για αεροδυναμικές ροές που είναι περιορισμένες από στερεά όρια και έχει δείξει καλά 

αποτελέσματα για οριακά στρώματα που υπόκεινται σε βαθμίδες αρνητικής πίεσης όπως και για 

ήπιες αποκολλήσεις οριακών στρωμάτων[13]. Ωστόσο δεν μπορεί να προβλέψει την μετάπτωση 

ομογενούς ισεντροπικής τύρβης. Τέλος αξιοποιεί την υπόθεση του Boussinesq για τον υπολογισμό 

του τυρβώδους ιξώδους. 
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3.2.1.2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΝΤΕΛΩΝ k-ε  

Τα μοντέλα αυτής της οικογένειας επιλύουν δυο επιπλέον εξισώσεις μεταφοράς και αυτό 

τα καθιστά ικανά να καθορίσουν κλίμακα μήκους και χρόνου για τη τύρβη. Αποτελούν τα πιο 

διαδεδομένα μοντέλα για πρακτικές μηχανολογικές ροές και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

παρέχουν ικανοποιητική ακρίβεια και οικονομικές υπολογιστικά προσομοιώσεις. Το standard k-ε 

μοντέλο είναι ημιεμπιρικό, στο οποίο η τυρβώδη κινητική ενέργεια k προέκυψε από μαθηματικές 

σχέσεις ενώ η διάχυση της τυρβώδους κινητικής ενέργειας ε δεν έχει μεγάλη ομοιότητα με την 

μαθηματική της σχέση. Επίσης το μοντέλο έχει αναπτυχθεί με την υπόθεση ότι η ροή είναι πλήρως 

τυρβώδης. Επιπρόσθετα η σχέση του ε περιέχει ένα όρο που δεν μπορεί να υπολογιστεί κοντά στα 

τοιχώματα γι’ αυτό απαιτεί τη χρήση wall functions. Τέλος έχει δειχθεί πως δεν συμπεριφέρεται 

καλά σε περιπτώσεις με ισχυρή αποκόλληση και με έντονες βαθμίδες αρνητικής πίεσης. Πολλές 

φορές προβλέπει σε σύγκριση με τις πειραματικές παρατηρήσεις, πιο αργεί και μικρότερη 

αποκολλήσει του οριακού στρώματος[13]. Αποτελεί ένα μοντέλο υψηλού αριθμού Reynolds 

καθώς θεωρεί το μοριακό ιξώδες αμελητέο. 

Μερικά από τα πρόβλημα του παραπάνω μοντέλου προσπαθεί να λύσει το RNG k-ε. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε χαμηλούς αριθμούς Reynolds καθώς δεν παραλείπει την 

επίδραση του μοριακού ιξώδους. Περιέχει πρόσθετους όρους στις εξισώσεις των k και ε που το 

καθιστούν πιο ικανό να προβλέψει με μεγαλύτερη ακρίβεια ροές που περιέχουν στροβιλότητα, 

αποκόλληση οριακού στρώματος και ισχυρούς ρυθμούς παραμόρφωσης. 

Το Realizable k-ε περιέχει μια διαφορετική σχέση για το φαινομενικό ιξώδες σε σχέση με 

το standard k-ε. Ταυτόχρονα χρησιμοποιεί μια καινούργια σχέση για το ε που προκύπτει από την 

ακριβή σχέση της μέσης τετραγωνικής διακύμανσης της στροβιλοτητας, σε αντίθεση με τα δυο 

προηγούμενα μοντέλα που χρησιμοποιούν εμπειρικές σχέσεις. Επιπρόσθετα τηρεί κάποιους 

μαθηματικούς περιορισμούς για τις τάσεις Reynolds. Διασφαλίζει δηλαδή πως οι ορθές τάσεις �́�2̅̅ ̅ 

ειναι παντοτε θετικές όπως έχουν οριστεί και επίσης ικανοποιεί την ανισότητα του Schwarz για 

τις διατμητικές τάσεις (�̅́��̅́�)
2
≤ �́�2�́�2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  κάτι που αδυνατούν να εκπληρώσουν τα Standard και RNG 
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πάντοτε. Όπως και το RNG το συγκεκριμένο μοντέλο έχει πολύ καλύτερη συμπεριφορά σε ροές 

με στροβιλότητα και αποκολλήσεις οριακών στρωμάτων. Αξιοσημείωτο είναι πως είναι δίνει τις 

πιο ακριβείς αναλύσεις σε ροές με σύνθετες δευτερεύουσες ροές. Στην παρούσα εργασία 

παρουσιάζεται μια σύγκριση των διαφόρων μοντέλων, ωστόσο το Realizable μοντέλο επιλέγεται 

για της προσομοίωση των υπολογιστικών ροών, καθώς παρόμοιες εργασίες το προτείνουν[19]. Οι 

εξισώσεις για το k και το ε του Realizable μοντέλου στο FLUENT είναι οι ακόλουθες. 

𝜕(𝜌𝑘)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑘𝑢𝑗)

𝜕𝑥𝑗
=

𝜕[(𝜇+
𝜇𝑡
𝜎𝑘

)
𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
]

𝜕𝑥𝑗
+ 𝐺𝑘 + 𝐺𝑏 − 𝜌휀 − 𝑌𝑀 + 𝑆𝑘   

(28) 

𝜕(𝜌𝜀)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝜀𝑢𝑗)

𝜕𝑥𝑗
=

𝜕[(𝜇+
𝜇𝑡
𝜎𝜀

)
𝜕𝜀

𝜕𝑥𝑗
]

𝜕𝑥𝑗
+ 𝜌𝐶1𝑆휀 − 𝜌𝐶2

𝜀2

𝑘+√𝜈𝜀
+ 𝐶1𝜀

𝜀

𝑘
𝐶3𝜀𝐺𝑏 + 𝑆𝜀   

(29) 

Όπου, 

𝐶1 = 𝑚𝑎𝑥 [0.43,
𝑛

𝑛+5
], (30) 

𝑛 = 𝑆
𝑘

𝜀
, (31) 

𝑆 = √2𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗 (32) 

Στις παραπάνω σχέσεις το 𝐺𝑘 αναπαριστά τη γένεση τυρβώδης κινητικής ενέργειας λόγω 

των μέσων κλήσεων των ταχυτήτων, το 𝐺𝑏 είναι η γένεση τυρβώδης κινητικής ενέργειας λόγω 

πλευστότητας, τα 𝐶1𝜀 και 𝐶2 είναι σταθερες, τα 𝜎𝑘 και 𝜎𝜀 είναι οι τυρβώδη αριθμοί Prandtl για τα 

k και ε, 𝑆휀 και 𝑆𝑘 είναι οι όροι πηγής και το 𝑌𝑀 είναι η συνεισφορά της διακυμαινομένης 

διαστολής σε συμπιεστή τύρβη σε ολόκληρο το ρυθμό διάχυσης. Καθώς η ροή που μελετάται δεν 

είναι συμπιεστή ούτε λαμβάνει υπόψη το βαρυτικό πεδίο ή κάποιο άλλο μηχανισμό που να 

προκαλεί πλεύση τα 𝑌𝑀 και 𝐺𝑏 δεν λαμβανονται υποψη. 

Η σχέση για τη μοντελοποίηση του φαινομενικού ιξώδους είναι:  

𝜇𝑡 = 𝜌𝐶𝜇

𝑘2

휀
 (33) 
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Όπου,  

𝐶𝜇 =
1

𝛢0 + 𝐴𝑠
𝑘𝑈∗

휀

 (34) 

𝑈∗ = √𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗 + 𝛺𝑖𝑗
⏞ 𝛺𝑖𝑗

⏞  
(35) 

𝛺𝑖𝑗
⏞ = 𝛺𝑖𝑗 − 2휀𝑖𝑗𝑘𝜔𝑘 (36) 

𝛺𝑖𝑗 = 𝛺𝑖𝑗
̅̅ ̅̅ − 휀𝑖𝑗𝑘𝜔𝑘 (37) 

Ο όρος 𝛺𝑖𝑗
̅̅ ̅̅   είναι ο τανυστής μέσου  ρυθμού περιστροφής σε ένα  περιστρεφόμενο σύστημα 

αναφοράς με  γωνιακή ταχύτητα 𝜔𝑘. Οι σταθερές δίνονται από τις σχέσεις: 

𝛢0 = 4.04 (38) 

𝛢𝑠 = √6𝑐𝑜𝑠−1(√6𝑊) (39) 

𝑊 =
𝑆𝑖𝑗𝑆𝑗𝑘𝑆𝑘𝑖

�̃�3
 (40) 

�̃� = √𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗 (41) 

𝑆𝑖𝑗 =
1

2
(
𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
+ 

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
) (42) 

𝐶1𝜀 = 1.44 (43) 

𝐶2 = 1.9 (44) 

𝜎𝑘 = 1.0 (45) 

𝜎𝜀 = 1.2 (46) 

Τέλος ο όρος της παραγωγής τυρβώδους κινητικής ενέργειας δίνεται: 

𝐺𝑘 = −𝜌𝑢𝑖́ 𝑢�́�
̅̅ ̅̅ ̅

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
 (47) 
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3.2.1.3 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΝΤΕΛΩΝ  k-ω 

Τα μοντέλα k-ω ανήκουν στην κατηγορία των δυο εξισώσεων. Περιέχουν εξισώσεις 

μεταφοράς για την γέννηση τυρβώδους κινητικής ενέργειας και για τον ειδικό ρυθμό διάχυσης ω 

που μπορεί να περιγραφή ως ο λόγος του ε με το k. Σε αντίθεση με τα k-ε οι σχέσεις δεν περιέχουν 

όρους που δεν μπορούν να προσδιοριστούν κοντά στα τοιχώματα και συνεπώς μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν χωρίς wall functions. Δίνουν ακριβή αποτελέσματα για μια μεγάλη ομάδα 

προβλημάτων με συνοριακά στρώματα που περιέχουν αρνητικές βαθμίδες πίεσης και 

αποκολλήσεις ροών. Το standard k-ω μοντέλο είναι εμπειρικό. Χρησιμοποιείται κυρίως σε 

αεροναυπηγικές και εφαρμογές στροβιλομηχανών. Ωστόσο ένα αρνητικό χαρακτηριστικό του 

είναι πως η λύση που προβλέπει είναι πολύ ευαίσθητη στις τιμές του k και ω έξω από το οριακό 

στρώμα. Αυτό το πρόβλημα προσπαθεί να επιλύσει το SST k-ω μοντέλο το οποίο χρησιμοποιεί το 

k-ω κοντά στα τοιχώματα ενώ μακριά από αυτά το k-ε, επίσης ο ορισμός του φαινομενικού 

ιξώδους μετατρέπεται ώστε να συμπεριλαμβάνει τη μεταφορά των τυρβωδών διατμητικών 

τάσεων. Αυτό το καθιστά πιο ακριβές από το Standard μοντέλο και η κύρια χρήση του γίνεται στο 

τομέα της αεροναυπηγικής. 

3.2.1.4 Reynolds stress model 

Αποτελούν μοντέλα που επιλύουν επτά επιπλέον εξισώσεις. Οι έξι από αυτές αφορούν 

τους όρους των τάσεων Reynolds. Η τελευταία σχέση αφορά το ρυθμό διάχυσης ε. Αποτελεί το 

πιο σύνθετο μοντέλο στη RANS προσέγγιση. Είναι πιο ακριβές από τα υπόλοιπα μοντέλα ειδικά 

για σύνθετες ροές καθώς δεν χρησιμοποιεί την υπόθεση του Boussinesq για την ισοτροπία του 

φαινομενικού ιξώδους. Ωστόσο η μεγάλη αύξηση στο υπολογιστικό κόστος καθώς και στην 

επιβράδυνση της σύγκλισης δεν δικαιολογεί πάντοτε τις πιο ακριβείς λύσεις που δίνει σε σχέση 

με απλούστερα μοντέλα. 
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3.2.2 PRESSURE VELOCITY COUPLING 

Για την επίλυση μιας μη συμπιεστής ροής απαιτείται ο προσδιορισμός του πεδίου ταχύτητας που 

αποτελείται από τρεις συνιστώσες και το πεδίο πίεσης. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τέσσερις 

διαθέσιμες εξισώσεις για τους αντίστοιχους σε αριθμό αγνώστους, πρέπει να ακολουθηθεί μια 

επιπλέον διαδικασία προτού το σύστημα των εξισώσεων να είναι δυνατό να επιλυθεί. Το 

πρόβλημα προκύπτει από τον όρο πίεσης ο οποίος στην περίπτωση της ασυμπίεστης ροής δεν 

εμφανίζεται στην εξίσωση συνέχειας, σε αντίθεση με τους όρους ταχυτήτων που εμφανίζονται σε 

όλες τις διαθέσιμες σχέσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια σχέση μεταφοράς για τη πίεση. Για να 

ξεπεραστεί το προαναφερθέν πρόβλημα χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι σύζευξης ταχύτητας και 

πίεσης, οι οποίοι αξιοποιούν τις σχέσεις ορμής και συνέχειας ώστε να λάβουν μια σχέση για τη 

πίεση. Πρόκειται για επαναληπτικούς μεθόδους και από τους πιο διαδεδομένους είναι ο SIMPLE.  

 

Σχήμα  15. SIMPLE αλγόριθμος 
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Ο αλγόριθμος εκκινείτε μια την υπόθεση ενός πεδίου πίεσης p*. Οι διακρυτοποιημένες 

εξισώσεις ορμής επιλύονται χρησιμοποιώντας το παραπάνω πεδίο πίεσης και έτσι λαμβάνονται οι 

συνιστώσες των ταχυτήτων u*,v*,w* οι οποίες ωστόσο δεν ικανοποιούν την εξίσωση συνέχειας. 

Στο επόμενο βήμα επιλύεται η σχέση διόρθωσης της πίεσης που έχει προκύψει από τον αλγόριθμο 

και αντικαθιστώντας το νέο πεδίο πιέσεως p στις σχέσεις ορμής λαμβάνεται το πεδίο ταχυτήτων 

(u,v,w) που ικανοποιεί την εξίσωση συνέχειας ωστόσο πλέον δεν ικανοποιεί πλήρως τις εξισώσεις 

ορμής. Η επαναληπτική μέθοδος συνεχίζεται έως ότου να ληφθούν τιμές για τα πεδία τα οποία 

περιέχουν ένα αποδεκτό σφάλμα που ορίζεται από το χρήστη. Στην παρούσα εργασία 

χρησιμοποιείται ο SIMPLEC αλγόριθμος που έχει τα ίδια βήματα με το SIMPLE ωστόσο έχει το 

πλεονέκτημα ότι οδηγεί πιο γρήγορα σε σύγκλιση συνηθως σε σχέση με το SIMPLE. Άξιο 

προσοχής είναι πως οι παραπάνω αλγόριθμοι συγκλίνουν στο ίδιο αποτέλεσμα και αυτό που 

διαφέρει είναι η ταχύτητα που επιτυγχάνουν την επιθυμητή λύση καθώς και στο πόσο σταθεροί 

είναι. Δεν υπάρχει κάποιος αλγόριθμος που να συγκλίνει πάντοτε γρηγορότερα από τους 

υπόλοιπους. Η ταχύτητα εξαρτάται κάθε φορά από το χαρακτήρα της ροής. 

3.2.3 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  

Η τύρβη επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη στέρεων ορίων. Το μέγεθος της ταχύτητας 

εμφανίζει πολύ μεγάλη μεταβολή κάθετα στην επιφάνεια, καθώς η τιμή της αλλάζει από μηδενική 

έως την ταχύτητα ελεύθερης ροής. Επίσης οι τυρβώδεις διακυμάνσεις της ταχύτητας παράλληλα 

στην επιφάνεια, μηδενίζονται πολύ κοντά στο στερεό όριο, ενώ κοντά στο εξωτερικό όριο του 

συνοριακού στρώματος η τύρβη αυξάνεται αισθητά λόγω της παραγωγής τυρβώδους κινητικής 

ενέργειας που οφείλεται στην μεγάλη κλίση του μεγέθους της ταχύτητας. Συνεπώς η ποιότητα της 

ανάλυσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ορθή επίλυση των συνθέτων φαινομένων που 

εμφανίζει το οριακό στρώμα κάτι που τα μοντέλα τύρβης αδυνατούν να ικανοποιήσουν από μονά 

τους. Υπάρχουν δυο κύριες προσεγγίσεις του οριακού στρώματος. Η πρώτη ονομάζεται 
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συναρτήσεις τοιχώματος (wall functions) και χρησιμοποιεί ημιεμπειρικες σχέσεις για να 

μοντελοποίησει τη σύνδεση μεταξύ της περιοχής που επηρεάζεται από το μοριακό ιξώδες με την 

περιοχή που είναι πλήρως τυρβώδης. Με αυτή τη προσέγγιση το ιξώδες υπόστρωμα δηλαδή η 

περιοχή που έχει μεγάλη επιρροή το μοριακό ιξώδες δεν επιλύεται. Επίσης αυτή η προσέγγιση δεν 

απαιτεί την αλλαγή των μοντέλων τύρβης ώστε να μπορούν να λάβουν υπόψη την ύπαρξη στερεού 

ορίου. Η δεύτερη προσέγγιση αλλάζει τα μοντέλα τύρβης ώστε με τη χρήση κατάλληλου 

πλέγματος να μπορούν να επιλύσουν και το viscous sublayer. Αυτή  η τεχνική ονομάζεται 

μοντελοποίηση κοντά στο τοίχωμα (near wall modeling). 

 

Σχήμα  16. Τύποι μοντελοποίησης οριακού στρώματος 

            Η μορφή και τα κύρια μέρη του τυρβώδους οριακού στρώματος περιεγράφηκαν σε 

προηγούμενο κεφάλαιο. Η εικόνα [16] δείχνει τη συμπεριφορά που έχει παρατηρηθεί κοντά στο 

τοίχωμα εκφρασμένη με τους αδιάστατους αριθμούς U+ και y+. Το U+ είναι η αδιάστατη ταχύτητα 

ενώ το y+ είναι η αδιάστατη κάθετη απόσταση από το τοίχωμα. Αυτή η συμπεριφορά 

παρατηρήθηκε από τον Theodore Von Karman και αποτελεί το νόμο του τοιχώματος (Law of the 

wall). Το 𝑢𝜏 ονομάζεται ταχύτητα τριβής και είναι πολύ χρήσιμη για την αδιαστατοποίηση των 

παραπάνω μεγεθών. Σε τιμές y+<5 βρίσκεται το ιξώδες υπόστρωμα. Για y+>30 υπάρχει η 

λογαριθμική περιοχή όπου η ροή είναι καθαρά τυρβώδης. Στο ενδιάμεσο ωστόσο υπάρχει η 
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μεταβατική περιοχή όπου το προφίλ ταχύτητας μεταβάλλεται από γραμμικό σε λογαριθμικό. Αυτή 

η περιοχή πρέπει να αποφεύγεται καθώς αυξάνει σημαντικά τα αριθμητικά λάθη. 

 

Σχήμα  17. Νόμος τοιχώματος 

•  
 𝑈+ =

𝑢

𝑢𝜏
 (48) 

•  
 𝑦+ = 𝑦

𝑢𝜏

𝜌
 (49) 

•  

 

𝑢𝜏 = √
𝜏

𝜌
 (50) 

            Σε υψηλούς αριθμούς Reynolds όπου σε πολλές περιπτώσεις το ιξώδες υπόστρωμα δεν 

χρειάζεται να επιλυθεί ή είναι αδύνατο λόγω του πολύ μεγάλου σε αριθμό κελίων πλέγμα που 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί, η χρήση συναρτήσεων τοιχώματος είναι προτιμότερη. Τα 

πλεονεκτήματα της είναι η εξοικονόμηση υπολογιστικής ισχύς και η σχετικά ικανοποιητική 

ακρίβεια αποτελεσμάτων. Ωστόσο σε ροές χαμηλότερων αριθμών Reynolds κοντά σε τοιχώματα, 

ακριβή προσδιορισμού αποκόλλησης ροής, μεταφοράς θερμότητας και εύρεσης αεροδυναμικών 

δυνάμεων η επίλυση του ιξώδους υποστρώματος είναι απαραίτητη ώστε να προκύψουν αναλύσεις 

μεγάλης ακρίβειας και έτσι πρέπει να χρησιμοποιηθεί η τεχνική μοντελοποίησης κοντά στο 

τοίχωμα. Το FLUENT παρέχει διάφορες συναρτήσεις τοιχώματος όπως οι Standard wall 

functions, scalable wall functions και η Non-Equilibrium wall function. Για τη τεχνική 



Παραμετρική ανάλυση καμπυλών και διαμήκων γεννητριών στροβιλότητας σε αγωγό 

ορθογωνικής διατομής με την χρήση υπολογιστικής ρευστοδυναμικής  Κωστής Νικόλαος  

 

Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής &  

Περιβάλλοντος 39 

 

μοντελοποίησης κοντά στο τοίχωμα το πρόγραμμα προσφέρει το Enhanced wall function, το οποίο 

θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα εργασία για την λήψη προσομοιώσεων υψηλής ακρίβειας καθώς 

οι γεωμετρίες που χρησιμοποιούνται προκαλούν αποκόλληση της ροής, αλλά επίσης η 

συγκεκριμένη επιλογή προτείνεται και από τον οδηγό του FLUENT[7]. 

3.2.3.1 ENHANCED WALL TREATMENT ε-EQUATION       

Αποτελεί near wall model το οποίο συνδυάζει τις enhanced wall functions με το μοντέλο 

δυο στρώσεων (two layer model). Στις περιπτώσεις όπου το πλέγμα που έχει δημιουργηθεί είναι 

ικανό να επιλύσει το ιξώδες υπόστρωμα, δηλαδή τιμές y+≈1, η προσέγγιση γίνεται πανομοιότυπη 

με το two layer model. Ωστόσο όταν το πλέγμα δεν είναι ικανό να λύσει το ιξώδες υπόστρωμα και 

το πρώτο στοιχείο βρίσκεται στη λογαριθμική περιοχή η μέθοδος αξιοποιεί τις Enhanced wall 

functions. Επιπρόσθετα η μέθοδος είναι ικανή να δώσει λύσεις ικανοποιητικής ακρίβειας ακόμα 

και όταν το πρώτο στοιχείο που έρχεται σε επαφή με το στερεό τοίχωμα βρίσκεται στην περιοχή 

μετάβασης. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν τη συγκεκριμένη μέθοδο ικανή να διαχειριστεί 

πληθώρα αναλύσεων, μη περιορίσιμη από τη μεταβλητή 𝑦+ και να παρεχει την ακριβεια που 

απαιτειται από το χρηστη ανάλογα με την ποιότητα του πλέγματος κοντά στο τοίχωμα.  

Η ποσότητα που διαχωρίζει εάν θα χρησιμοποιηθεί το two layer model ή τα Enhanced wall 

functions είναι ο τυρβώδης αριθμός Reynolds Rey που εξαρτάται από την απόσταση από το 

τοίχωμα. Έτσι το πεδίο της ροής χωρίζεται σε δυο περιοχές οι οποίες είναι η περιοχή που 

επηρεάζεται από το ιξώδες και από αυτή που είναι πλήρως τυρβώδης. Για  Rey<200 η περιοχή 

χαρακτηρίζεται ως επηρεασμένη από το ιξώδες και αξιοποιεί το μοντέλο του Wolfstein το οποίο 

χρησιμοποιεί για τη τυρβώδη κινητική ενέργεια τη σχέση από το μοντέλο τύρβης ωστόσο 

υπολογίζει το φαινομενικό ιξώδες από τη σχέση: 

𝜇𝑡,2𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 = 𝜌𝐶𝜇𝑙𝜇√𝑘 (51) 
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𝑙𝜇 = 𝑦𝐶𝑙
∗ (1 − 𝑒

−
𝑅𝑒𝑦

𝐴𝜇 ) (52) 

𝐶𝑙
∗ = 𝜅𝐶𝜇

−
3
4 

(53) 

𝐴𝜇 = 70 (54) 

 Σε τιμές Rey>200 το πεδίο χαρακτηρίζεται ως πλήρως τυρβώδης και αξιοποιεί το 

επιλεγμένο μοντέλο τύρβης που μπορεί να είναι κάποιο από την οικογένεια k-ε ή το Reynolds 

stress model. Το Rey υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση όπου το y είναι η κάθετη απόσταση 

του κεντροειδούς του στοιχείου από το στερεό όριο.  

Rey =
𝜌𝑦√𝑘

𝜇
 (55) 

 

Σχήμα  18. Διαχωρισμός περιοχής ροής σύμφωνα με το Rey 

Στη περιοχή που επηρεάζεται από το ιξώδες το μοντέλο υπολογίζει την διάχυση της 

τυρβώδους κινητικής ενέργειας από τη σχέση: 

휀 =
𝑘

3
2

𝑙𝑒
 

(56) 

𝑙𝑒 = 𝑦𝐶𝑙
∗ (1 − 𝑒

−
𝑅𝑒𝑦

𝐴𝑒 ) (57) 

𝐴𝑒 = 2𝐶𝑙
∗ (58) 
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3.2.3.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΣΕ ΤΥΡΒΩΔΕΙΣ ΡΟΕΣ  

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν το βαθμό ποιότητας και αξιοπιστίας των 

αποτελεσμάτων που προκύπτουν από μια υπολογιστική ανάλυση. Ένας από τους κυριότερους 

παράγοντες για την επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλής ακρίβειας είναι η δημιουργία ενός ποιοτικού 

πλέγματος. Οι αδιάστατη αριθμοί y+ και Rey είναι υψίστης σημασίας ιδιαίτερα για τυρβώδεις ροές 

και τα εύρη τιμών που πρέπει να βρίσκονται εξαρτώνται από το επιλεγμένο  μοντέλο τύρβης, την 

μέθοδο που έχει επιλεχθεί για την μοντελοποίηση του οριακού στρώματος καθώς και από τις 

απαιτήσεις ακρίβειας της ανάλυσης. Ωστόσο και οι δυο αριθμοί εξαρτώνται από τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης, συνεπώς δεν είναι γνωστοί κατά την διαδικασία δημιουργίας του πλέγματος. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα αρκετές φορές η δημιουργία του πλέγματος να είναι μια επαναληπτική 

διαδικασία αρκετά χρονοβόρα και δύσκολη.  

 

Σχήμα  19. Απεικόνιση οριακού στρώματος με επαρκές και μη αριθμό στοιχείων 

Η τιμή του y+ δείχνει την απόσταση του κεντροειδούς κάθε στοιχείου που βρίσκεται σε 

επαφή με στερεά τοιχώματα από το τοίχωμα. Για να είναι δυνατή η επίλυση του ιξώδους 

υποστρώματος όπως φάνηκε και από το νόμο του τοιχώματος, η τιμή του y+ θα πρέπει να είναι 

μικρότερη του πέντε και γενικά όσο προσεγγίζει την μονάδα y+≈1 τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

θα είναι πιο ακριβή. Η επιλογή του Enhanced wall treatment για το οριακό στρώμα που προσφέρει 

το ANSYS FLUENT καθιστά την ανάλυση ανεξάρτητη ως ένα βαθμό από το y+ από την άποψη 

ότι σε οποιοδήποτε εύρος τιμής και αν βρίσκεται δεν θα επιστρέψει αποτελέσματα με μεγάλο 

σφάλμα. Παρόλα αυτά όταν οι τιμές του y+ είναι μεγαλύτερες του πέντε το ιξώδες υπόστρωμα δεν 
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επιλύεται πλέον αλλά μοντελοποιείται μειώνοντας έτσι αισθητά την ακρίβεια της ανάλυσης. 

Ωστόσο επειδή στην ανάλυση που θα ακολουθήσει μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σημεία 

που αποκολλάται η ροή από την εκάστοτε γεωμετρία η τιμή του y+ είναι σημαντικό να βρίσκεται 

κάτω του πέντε σε αυτά τα κρίσιμα σημεία[25]. Εξίσου σημαντικό είναι κάθετα στα τοιχώματα να 

χρησιμοποιείται δομημένο πλέγμα το οποίο θα καλύπτει όλο το οριακό στρώμα και θα εκτείνεται 

ακόμα και περισσότερο από το πάχος του ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη εξέλιξη του. Τα 

στοιχεία προτείνεται να είναι εξαέδρα ή πρισματικά[13].  Ακόμα μεγαλύτερη σημασία και από τις 

τιμές που θα λάβει το y+ είναι να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν το ελάχιστο δέκα στρώσεις στοιχείων 

μέσα στο οριακό στρώμα με προτιμότερες να είναι της τάξεως των είκοσι. Ο έλεγχος για το εάν 

έχει δομηθεί ορθά το πλέγμα στην περιοχή του οριακού στρώματος μπορεί να γίνει από τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης. Συγκεκριμένα πρέπει να δοθεί προσοχή στο λόγο του φαινομενικού 

ιξώδες το οποίο παρουσιάζει μέγιστο περίπου στο ήμισυ του πάχους του οριακού στρώματος. 

3.2.4 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

Εκτός από τις τιμές που είναι επιθυμητό να λάβουν τα μεγέθη y+ και Rey, υπάρχουν και άλλοι 

δείκτες που αναδεικνύουν ένα ποιοτικό πλέγμα σε σχέση με ένα μη αποδεκτό που μπορεί ακόμα 

και  να αυξήσει κατά πολύ τα αριθμητικά σφάλματα ή και να οδηγήσει την λύση σε απόκλιση. Σε 

αντίθεση όμως με τους δυο προηγουμένους δείκτες, αυτοί δεν χρειάζονται την λύση ώστε να 

διαπιστωθεί εάν βρίσκονται μέσα στα επιθυμητά εύρη τιμών. Ακολουθεί μια παρουσιάσει 

κάποιων από το πιο σημαντικών δεικτών ποιότητας του πλέγματος. 
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3.2.4.1 ASPECT RATIO    

Αποτελεί το λόγο της μέγιστης απόστασης μεταξύ του κεντροειδούς του στοιχείου με τις 

επιφάνειες του, (Β) ,προς την ελάχιστη τιμή της απόστασης του κεντροειδούς με τους κόμβους 

του στοιχείου (Α). Είναι μια ένδειξή για το ποσό τεντωμένο είναι ένα στοιχείο.  

𝐴𝑅 = 𝛣/𝛢 (59) 

 

Σχήμα  20. Δείκτης ποιότητα Aspect ratio 

Σε περιοχές της ροής μακριά από στέρεες επιφάνειες ο οδηγός του ANSYS FLUENT [13] 

προτείνει ο λόγος να μην ξεπερνάει το 5:1. Τα στοιχεία που βρίσκονται εντός του οριακού 

στρώματος μπορούν να έχουν λογούς 10:1. Ωστόσο από πλευράς ευστάθειας της λύσης οι μέγιστη 

τιμή μπορεί να είναι αρκετά μεγαλύτερη.   

3.2.4.2 SKEWNESS 

Ορίζεται ως η διαφορά του σχήματος ενός στοιχείου, με το σχήμα του αντίστοιχου 

ισοπλεύρου σχήματος που έχει ωστόσο τον ίδιο όγκο. Στοιχεία που έχουν πολύ μεγάλο δείκτη 

skewness μειώνουν την ακρίβεια και την ευστάθεια της λύσης. Η μέγιστη τιμή του δείκτη πρέπει 

να παραμένει κάτω από το 0.95 και η μέση τιμή του να μην ξεπερνάει το 0.33.  
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Σχήμα  21. Κατηγορίες ποιότητας πλέγματος σύμφωνα με τιμές δείκτη ποιότητας Aspect ratio 

3.2.4.3 ORTHOGONAL QUALITY  

Στοιχεία στα οποία το μοναδιαίο διάνυσμα που βρίσκεται κάθετα στη κοινή επιφάνεια τους 

έχει μηδενική σχετική γωνιά με το διάνυσμα που ενώνει τα κερκοειδή των δυο στοιχείων έχει τιμή 

ορθογωνιότητας το ένα. Όσο αυτή η γωνιά αποκλίνει από το μηδέν τόσο μειώνεται ο δείκτης 

orthogonal quality. Το ANSYS FLUENT χρησιμοποιεί συγχρόνως και ένα δεύτερο τρόπο για να 

προσδιορίσει το συγκεκριμένο δείκτη. Ο δεύτερος τρόπος δεν χρησιμοποιεί το διάνυσμα που 

ενώνει τα κεντροειδή των δυο στοιχείων, αλλά χρησιμοποιεί το διάνυσμα που ενώνει το 

κεντροειδές από το στοιχείο με το μέσο της κοινής τους επιφάνειας. Στην συνέχεια κρατάει από 

τις δυο γωνίες που έχει υπολογίσει την μεγαλύτερη και έτσι καθορίζει την τιμή του δείκτη. Η 

κλίμακα δίνεται σε τιμές από το μηδέν έως το ένα και όχι σε μοίρες, καθώς η γωνιά κανικοποιείται. 

Η μικρότερη τιμή δεν πρέπει να βρίσκεται κάτω από το 0.01 ενώ η μέση τιμή του δείκτη πρέπει 

να είναι πολύ υψηλότερη. 

 

Σχήμα  22. Κατηγορίες ποιότητας πλέγματος σύμφωνα με τιμές δείκτη ποιότητας Orthogonal quality 

Οι σχέσεις που χρησιμοποιούνται από το FLUENT και για τους δυο τρόπους υπολογισμού 

των κανονικοποιημένων γωνιών είναι οι ακόλουθες. Τα  𝛢𝜄
⃑⃑  ⃑  είναι τα μοναδιαία διανύσματα κάθετα 

στις κοινές επιφάνειες, τα 𝑓𝜄⃑⃑  είναι τα διανύσματα του κεντροειδούς του στοιχείου με το μέσο της 
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κοινής επιφάνειας και τα 𝐶𝜄
⃑⃑  ⃑ συμβολίζουν τα διανύσματα που ενώνουν τα κεντροειδή των δυο 

στοιχείων. 

𝛢𝜄
⃑⃑  ⃑𝑓𝜄⃑⃑ 

|𝛢𝜄||⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  𝑓𝜄|⃑⃑  ⃑
 (60) 

𝛢𝜄
⃑⃑  ⃑𝐶𝜄

⃑⃑  ⃑

|𝛢𝜄||⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  𝐶𝜄|⃑⃑ ⃑⃑  
 (61) 

 

Σχήμα  23. Διανύσματα για το προσδιορισμό δείκτη ποιότητα Orthogonal quality 

3.2.5 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 

Η χρήση υπολογιστικών μεθόδων αναμφισβήτητα βοήθησε στην ανάπτυξη πιο συνθέτων και 

αποδοτικότερων διατάξεων. Δόθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα προσομοίωσης συνθέτων 

ροικών φαινομένων καθώς και διερευνήσεις πολλών διαφορετικών γεωμετριών και ροικών 

καταστάσεων σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα έχοντας ταυτόχρονα μικρό κόστος. 

Επιπρόσθετα η δυνατότητα απόκτησης τεράστιου αριθμού αποτελεσμάτων για κάθε ανάλυση 

βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση και διερεύνηση της συμπεριφοράς μιας διάταξης. Αυτές οι 
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δυνατότητες κατατάσσουν την συγκεκριμένη τεχνική αναπόσπαστο κομμάτι στο σχεδιασμό, 

ωστόσο οι λύσεις που παρέχονται είναι αποτέλεσμα πολλών απλοποιήσεων και εμπειρικών 

μοντέλων τα οποία εισάγουν σημαντικά σφάλματα. Έτσι η διεξαγωγή ενός ορθού πειράματος 

παραμένει η κυριότερη και πιο σημαντική διαδικασία για την απόδειξη της ορθής και 

αναμενομένης λειτουργίας ενός προϊόντος η μιας διάταξης. Συνεπώς μια υπολογιστική 

προσομοίωση θα πρέπει να ακολουθείται από την ανάλογη πειραματική διάταξη ώστε να τα 

αποτελέσματα που δίνει να είναι πλήρως αποδεκτά. Στην συνέχεια δίνονται κάποιοι παράγοντες 

που εισάγουν σφάλματα σε  μια ανάλυση CFD ώστε να τονιστεί η αξία τόσο ενός πειράματος 

αλλά και των απαραίτητων γνώσεων που πρέπει κάποιος να λάβει ώστε να δημιουργήσει μια 

ακριβή υπολογιστική προσομοίωση και να μην οδηγηθεί σε λάθος συμπεράσματα θεωρώντας πως 

η CFD είναι αλάνθαστη. 

Αρχικά πρέπει να σημειωθεί ότι οι ίδιες οι διαφορικές εξισώσεις που περιγράφουν ένα 

φυσικό φαινόμενο περιέχουν απλοποιήσεις και παραδοχές, έτσι μπορεί να είναι ανακριβής σε 

σύνθετα φαινόμενα και να χρειάζονται τροποποιήσεις. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή συνεπώς και 

γνώση των ορίων του μοντέλο των διαφορικών εξισώσεων ειδικότερα με την χρήση της CFD όπου 

η πολυπλοκότητα κάποιας προσομοίωσης μπορεί να γίνει εύκολα πολύ μεγάλη. Η τύρβη, οι 

πολυφασικές ροές όπως και οι ροές χημικών αντιδράσεων αποτελούν παραδείγματα σύνθετων 

φαινομένων. Επίσης πολλές φορές κατά την υπολογιστική ανάλυση οι ιδιότητες των στερέων και 

ρευστών θεωρούνται σταθερές και έτσι αγνοείται ο τρόπος που μεταβάλλονται με την πίεση και 

την θερμοκρασία μειώνοντας μερικές φορές αισθητά την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. 

Επιπρόσθετα οι οριακές συνθήκες του συστήματος δεν είναι γνωστές και έτσι χρησιμοποιούνται 

συνηθως απλές μορφές τους όπως ένα σταθερό προφίλ ταχύτητας ή μια υπόθεση για την τιμή της 

έντασης της τύρβης. 

Εκτός από τις προσεγγίσεις που εισάγουν οι ίδιες διαφορικές εξισώσεις σε σχέση με το 

φυσικό μοντέλο, η προσέγγιση αυτών των εξισώσεων με συστήματα αλγεβρικών 

διακριτοποιημένων εξισώσεων που χρησιμοποιεί η τεχνική της CFD εισάγει επιπλέον 

αβεβαιότητες υπό την μορφή σφαλμάτων διακριτοποίησης. Ταυτόχρονα η ποιότητα και 
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πυκνότητα του πλέγματος επηρεάζουν σημαντικά την λύση και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και 

χρόνος ώστε να διασφαλιστεί η πλεγματική ανεξαρτησία της λύσης. Σημαντικά είναι τα σφάλματα 

που προέρχονται από τις επαναληπτικές μεθόδους που είναι αναγκαίες για την επίλυση του 

αλγεβρικού συστήματος καθώς η σύγκλιση της λύσεις επιτυγχάνεται όταν πέσει κάτω από κάποιο 

όριο που ορίζει ο χρήστης. Τέλος ο υπολογιστής εισάγει σφάλματα στρογγυλοποίησης από την 

ανικανότητα του να αναπαραστήσει αριθμούς με τον απαραίτητο αριθμό δεκαδικών ψηφίων, 

ωστόσο εάν το σχήμα που επιλέγεται είναι αριθμητικά ευσταθές αυτά τα σφάλματα είναι 

ασήμαντα ενώ σε αντίθετη περίπτωση συσσωρεύονται και  μπορούν να οδηγήσουν την λύση σε 

απόκλιση. 

Η επαλήθευση και τεκμηρίωση δείχνουν εάν έχει ληφθεί το απαραίτητο επίπεδο 

αξιοπιστίας και ακρίβειας της ανάλυσης ώστε να θεωρηθεί αποδεκτή. Η διαδικασία της 

επαλήθευσης επιβεβαιώνει πως το αριθμητικό μοντέλο λύνει με ακρίβεια το μοντέλο των 

διαφορικών εξισώσεων και για την επίτευξη της είναι απαραίτητη η διαθεσιμότητα λύσεων 

αναφοράς ή ακριβών αναλυτικών λύσεων από πρότυπα προβλήματα. Η τεκμηρίωση διασφαλίζει 

πως τα αριθμητικά αποτελέσματα που πάρθηκαν ικανοποιούν τις πραγματικές συνθήκες και 

γίνεται αφότου έχει γίνει σίγουρο ότι το αριθμητικό μοντέλο είναι επαληθευμένο. Η λύση 

συγκρίνεται με διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα και έτσι αποκαλύπτεται κατά πόσο το φυσικό 

μοντέλο αναπαριστά την πραγματικότητα με ακρίβεια. 
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4.0  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ  

4.1 ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  

Η διαρκής προσπάθεια για εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων και μείωση του κόστους 

λειτουργίας οδήγησαν στην προσπάθεια ανάπτυξης αποδοτικότερων διατάξεων. Στο παρών 

κεφάλαιο παρουσιάζετε η διαδικασία που ακολουθήθηκε για το σχεδιασμό και την προσομοίωση 

της λειτουργίας των γεωμετριών πρόκλησης στροβιλοτητας.  

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός γεωμετριών γέννησης 

στροβιλοτητας. Τα κριτήρια του σχεδιασμού είναι η διαταραχή της ροής από την δημιουργία 

διαμηκών στροβίλων μεγάλης έντασης και διάρκειας με όσο το δυνατών μικρότερη πτώση πίεσης. 

Το πλεονέκτημα των παθητικών αυτών διατάξεων είναι πως μπορούν να αυξήσουν αισθητά την 

μετάδοση θερμότητάς σε ένα ρευστό δίχως να απαιτούν εξωτερικές παροχές  ενέργειας. Στην 

εργασία μελετήθηκαν δυο οικογένειες γεωμετριών οι οποίες είναι τα διαμήκη στοιχεία και οι 

καμπύλες επιφάνειες. Στην συνέχεια συγκρίθηκαν οι τιμές στροβιλοτητας και πτώσης πίεσης κάθε 

γεωμετρίας για την εκλογή της αποδοτικότερης. Η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε σε τρεις 

διαστάσεις καθώς η φύση της στροβιλοτητας αποτελεί ένα τρισδιάστατο μέγεθος. Κατά την 

υπολογιστική προσομοίωση αγνοήθηκε η μεταφορά θερμότητας καθώς στόχος ήταν η 

παρατήρηση της ικανότητας μιας γεωμετρίας να διαταράσσει την ροή. Η διεξαγωγή πειράματος 

καθώς και η υπολογιστική διερεύνηση συμπεριλαμβάνοντας την μεταφορά θερμότητας 

αποτελούν αντικείμενο μελλοντικής έρευνας. 
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4.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΩΝ 

Οι γεωμετρίες σχεδιαστήκαν αρχικά με τη βοήθεια του σχεδιαστικού προγράμματος CATIA V5-

6R2013. Στο πρώτο στάδιο δημιουργήθηκε ο αγωγός καθώς και η εκάστοτε γεννήτρια 

στροβιλοτητας. Συνολικά δημιουργήθηκαν εννέα γεωμετρίες, τέσσερις για την περίπτωση των 

διαμηκών στοιχείων και πέντε για την περίπτωση των καμπύλων επιφανειών.  

Για την δημιουργία του καμπύλου vortex generator σε πρώτο στάδιο σχεδιάστηκε η 

κάτοψη της σε ένα sketch, η οποία στην συνέχεια με την εντολή pad έλαβε τρισδιάστατη μορφή 

έχοντας σταθερό ύψος. Στην συνέχεια σε νέο sketch παράλληλο με την επιφάνεια του vortex 

generator σχεδιάστηκε η μορφή των καμπύλων του. Αξιοποιώντας την εντολή Pocket η γεωμετρία 

έλαβε την τελική της μορφή. Τέλος σε sketch κάθετο στην γεωμετρία σχεδιάστηκε η διατομή του 

αγωγού η οποία πήρε τρισδιάστατή μορφή μέσω της εντολής pad. Για την περίπτωση των 

διαμηκών στοιχείων σχεδιάστηκε σε sketch η διατομή του ελάσματος. Ύστερα σε άλλο sketch 

δημιουργήθηκε η ευθεία που λειτουργεί ως center curve  για την εντολή rib με την χρήση της 

οποίας η διατομή ακολουθεί την ευθεία και έτσι σχεδιάζεται η γεωμετρία. Στην συνεχεια 

παρουσιαζεται με εικονες ολοκληρη η διαδικασια καθως και οι γεωμετριες που σχεδιαστηκαν. 

 

Σχήμα  24. Δημιουργία sketch γεωμετρίας 
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Σχήμα  25. Αποτέλεσμα γεωμετρίας με χρήση εντολής pad 

 

 

Σχήμα  26. Δημιουργία sketch γεωμετρίας πλάγιας όψης 
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Σχήμα  27. Αποτέλεσμα γεωμετρίας μετά τη χρήση εντολής pocket 

 

 

Σχήμα  28. Δημιουργία αγωγού με χρήση εντολής pad 
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Πίνακας 2. Διαστάσεις αγωγού ορθογωνικής διατομής για καμπύλες γεωμετρίες 

  

Πίνακας 3. Διαστάσεις αγωγού ορθογωνικής διατομής για διαμήκη στοιχεία 

 

Πίνακας 4. Σχετική θέση γεωμετρίας δημιουργίας στροβίλων σε σχέση με αγωγό 

 

Η διαστασιολόγηση του αγωγού έγινε έχοντας στόχο να υπάρχει αρκετό μήκος εισόδου 

ώστε η ροή να είναι πλήρως αναπτυγμένη όταν έρθει σε επαφή με τη γεωμετρία στροβιλοτητας. 

Επίσης δόθηκε ιδιαίτερη βάση στο να υπάρχει αρκετό μήκος αγωγού μετά την γεννήτρια ώστε να 

παρατηρηθεί πλήρως η συμπεριφορά της καθώς και να γίνει προσδιορισμός της απόστασης από 

την οποία και μετά η ροή παύει να επηρεάζεται πλέον. Συγχρόνως διασφαλίζοντας αρκετά μήκη 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΕΣ 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΕΣ 

ΥΨΟΣ  70   mm 
ΠΛΑΤΟΣ  200   mm 
ΜΗΚΟΣ  800 mm 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  0.02593 m 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΗΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΥΨΟΣ  34   mm 
ΠΛΑΤΟΣ  24   mm 
ΜΗΚΟΣ  800 mm 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0,02814 m 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ VORTEX GENERATOR ΜΕ ΑΓΩΓΟ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ LEADING EDGE ΑΠΟ 
INLET ΑΓΩΓΟΥ  

80 mm  

ΑΠΟΣΤΑΣΗ TRAILING EDGE ΑΠΟ 
OUTLET  ΑΓΩΓΟΥ 

600 mm  
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εισόδου και εξόδου αποτράπηκε η εμφάνιση αντιροής. Η υδραυλική διάμετρος υπολογίστηκε 

βάση της ακόλουθης σχέσης. 

𝑑ℎ =
4∗𝐴

𝛱
= 

4∗34∗24∗10−6

116∗10−3
= 0,02814 (𝑚)  

Όπου Α είναι το εμβαδόν του αγωγού και Π η περίμετρος του.  

Πίνακας 5. Κωδικοποίηση μοντέλων 

Στην συνέχεια δίνεται πίνακας με την κωδικοποίηση των μοντέλων και τα τρισδιάστατα 

σχηματικά τους. Επίσης για τα καμπυλόγραμμα στοιχεία παρατίθενται τα μηχανολογικά σχέδια 

για τις διαστάσεις τους, ενώ για τις διατάξεις με διαμήκη στοιχεία περιγράφονται σε πίνακα λόγω 

τις απλότητας τους.  

ΟΙΚΟΓΕΝΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΟΝΟΜΑ 

ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

CURVED STEADY 

HEIGHT VG 35 
1.1 35 

CURVED STEADY 

HEIGHT VG 45 
1.2 36 

CURVED STEADY 

HEIGHT VG 68 
1.3 37 

CURVED  STEADY 

HEIGHT VG WITH 

POCKET 

1.4 34 

CURVED VG WITH 

VARIABLE HEIGHT 
1.5 33 

 

ΔΙΑΜΗΚΗ     ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

RAMP VG 0.2 2.1 29 

RAMP VG 0.4 2.2 30 

RAMP VG 0.6 2.3 31 

RAMP VG 0.8 2.4 32 
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Σχήμα  29. Γεωμετρία μοντέλου 2.1 

 

 

Σχήμα  30. Γεωμετρία μοντέλου 2.2 
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Σχήμα  31. Γεωμετρία μοντέλου 2.3 

 

 

Σχήμα  32. Γεωμετρία μοντέλου 2.4 
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Σχήμα  33. Γεωμετρία μοντέλου 1.5 

 

 

 

Σχήμα  34. Γεωμετρία μοντέλου 1.4 
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Σχήμα  35. Γεωμετρία μοντέλου 1.1 

 

 

 

Σχήμα  36. Γεωμετρία μοντέλου 1.2 
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Σχήμα  37. Γεωμετρία μοντέλου 1.3 

 

 

Σχήμα  38. Πλάγια όψη και κάτοψη μοντέλου 1.5 
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Σχήμα  39. Πρόσοψη μοντέλου 1.5 

 

 

Σχήμα  40. Πλάγια όψη και κάτοψη μοντέλου 1.1 
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Σχήμα  41. Πλάγια όψη και κάτοψη μοντέλου 1.2 

 

 

Σχήμα  42. Πλάγια όψη και κάτοψη μοντέλου 1.3 
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Σχήμα  43. Κάτοψη μοντέλου 1.4 

 

Σχήμα  44. Πρόσοψη μοντέλου 1.4 
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Πίνακας 6. Κοινά γεωμετρικά χαρακτηριστικά διαμηκών στοιχείων 

 

 

Πίνακας 7. Πλάτος εκάστοτε διαμήκους μοντέλου 

 

  

ΚΟΙΝΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΑΜΠΩΝ 

ΜΗΚΟΣ 60 mm 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΡΑΜΠΑΣ    

ΑΓΩΓΟΥ 
34,52º 

ΠΑΧΟΣ 1 mm 

ΠΛΑΤΟΣ ΡΑΜΠΑΣ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΛΑΤΟΣ (mm) 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (%) 

RAMP VG 0.2 2,72 20 

RAMP VG 0.4 5,44 40 

RAMP VG 0.6 8,16 60 

RAMP VG 0.8 10,88 80 
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4.2.1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΩΝ ΣΤΟ DESIGN MODELER 

Με τη χρήση του προγράμματος CATIA σχεδιάστηκαν οι γεωμετρίες μέσα στις οποίες ρέει το 

ρευστό. Στην συνέχεια αυτές οι γεωμετρίες εισήχθησαν στο Design Modeler, για περαιτέρω 

επεξεργασία. Παρακάτω παρουσιάζονται οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν καθώς και 

σχολιασμός που επεξηγεί κάθε βήμα. Η χρήση του Design Modeler είναι απαραίτητη καθώς μέσω 

αυτού οριστήκαν οι περιοχές όπου μπορεί να ρέει το ρευστό και επίσης δημιουργήθηκαν χωριστές 

περιοχές ώστε να υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες προσαρμογής του πλέγματος σε σημαντικές 

περιοχές. 

Αρχικά η κάθε γεωμετρία εισάχθηκε στο Ansys υπό την μορφή .CATPart καθώς το 

πρόγραμμα έχει τις ανάλογες βιβλιοθήκες ώστε να αναγνωρίσει αυτού του τύπου αρχεία. Στην 

συνέχεια έγινε επιλογή του generate ώστε να εμφανιστεί η προσχεδιασμένη γεωμετρία.  

 

 

Σχήμα  45. Εισαγωγή μοντέλου στο DESIGN MODELER 
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Ύστερα δημιουργήθηκαν plane σε επιλεγμένες περιοχές, όπου σχεδιάστηκαν σε sketch οι 

δισδιάστατες μορφές των περιοχών όπου ρέει το ρευστό και με την βοήθεια της εντολής extrude 

λήφθηκαν οι τρισδιάστατες μορφές τους. Επειδή οι όγκοι που δημιουργήθηκαν περιείχαν περιοχές 

αλληλοεπικάλυψης, χρησιμοποιήθηκαν Boolean τελεστές και συγκεκριμένα ο τελεστής subtract, 

ώστε κάθε περιοχή να χωριστεί από τις υπόλοιπες. Ύστερα το κάθε body που δημιουργήθηκε 

ορίστηκε είτε ως solid είτε ως fluid, κάτι που είναι απαραίτητο ώστε να δοθούν σωστά τα named 

selections σε επόμενο βήμα τα οποία ορίζουν τις οριακές συνθήκες καθώς και τις περιοχές που 

ρέει κάποιο ρευστό. Τέλος όλα τα χωριστά bodies ορίστηκαν ως ένα part με τη χρήση της εντολής 

form new part, έτσι ώστε το δημιουργημένο πλέγμα να έχει κοινούς κόμβους σε κάθε συνοριακή 

επιφάνεια των ορισμένων όγκων. Το πεδίο χωρίστηκε στην περίπτωση των καμπύλων vortex 

generator σε τέσσερις υπό περιοχές ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευχέρεια στην δημιουργία και 

εξειδίκευση του πλέγματος. Έτσι κοντά στα τοιχώματα του vortex generator σχεδιάστηκαν δυο 

υπό περιοχές ώστε να υπάρχει πιο πυκνό πλέγμα κοντά τους λόγο της σύνθετης μορφής της ροής. 

Μπροστά από την γεννήτρια στροβιλιστών ορίστηκε χωριστός όγκος όπου το πλέγμα θα είναι πιο 

αραιό λόγω της απλής μορφής της ροής. Τέλος μετά το vortex generator ο όγκος ορίστηκε ώστε 

να υπάρχει αρκετά πυκνό πλέγμα για να δοθούν ακριβή αποτελέσματα το οποίο ωστόσο σταδιακά 

γίνεται πιο αραιό καθώς η ροή εξομαλύνεται. Τόσο ο όγκος πριν τα vortex generator όσο και μετά 

λόγο του απλού σχήματος τους έδωσαν την δυνατότητα δημιουργίας δομημένου πλέγματος. 

Ανάλογη τακτική ακολουθήθηκε και στην περίπτωση των διαμηκών στοιχείων του οποίου η 

μορφή παρουσιάζεται στις ακόλουθες εικόνες.  
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Σχήμα  46. Δέντρο εντολών στο DESIGN MODELER 
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Σχήμα  47.  Δημιουργία sketch στο DESIGN MODELER 

 

 

Σχήμα  48. Δημιουργία περιοχής ρευστού κοντά στην γεωμετρία με χρήση εντολής extrude 

 



Παραμετρική ανάλυση καμπυλών και διαμήκων γεννητριών στροβιλότητας σε αγωγό 

ορθογωνικής διατομής με την χρήση υπολογιστικής ρευστοδυναμικής  Κωστής Νικόλαος  

 

Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής &  

Περιβάλλοντος 68 

 

 

 

Σχήμα  49. Περιοχές ροής ρευστού 

 

 

Σχήμα  50. Περιοχές ροής ρευστού για διαμήκη στοιχεία 
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4.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ  

Το επόμενο βήμα της υπολογιστικής διαδικασίας είναι η δημιουργία του mesh. Αρχικά 

επιλέχθηκαν από τα part ο αγωγός και η γεννήτρια στροβιλοτητας και στην επιλογή treatment 

επιλέχθηκε η εντολή construction body. Με αυτή την εντολή οι συγκεκριμένες περιοχές δεν 

διακρυτοποιουνται και έτσι εξοικονομούνται στοιχεία με αποτέλεσμα να επιταχύνεται η επίλυση 

της προσομοίωσης και να μειώνεται η απαραίτητη υπολογιστική ισχύς. 

 

Σχήμα  51. Ορισμός Construction Body 

Στην συνέχεια ακολούθησε τροποποίηση των γενικών εντολών της διακριτοποίησης που 

ονομάζονται global meshing. Εκεί ορίστηκε το επιθυμητό γενικό μέγεθος των στοιχείων, το 

μέγιστο μέγεθος, ενεργοποιήθηκε η ικανότητα του πλέγματος να προσαρμόζεται σε καμπυλότητες 

και να λαμβάνει την εγγύτητα μέσω των εντολών capture curvature και capture proximity. Αυτό 

έγινε καθώς οι γεωμετρίες παρουσιάζουν έντονες καμπύλες και απότομες αλλαγές διεύθυνσης. 

Στην συνέχεια στη ποιότητα του πλέγματος τέθηκε το smoothing σε high. Η συγκεκριμένη εντολή 

επιτρέπει το πρόγραμμα να μετακινεί κόμβους του πλέγματος ώστε να λάβει την μέγιστη δυνατή 

ποιότητα. Τέλος στην περίπτωση των διαμηκών στοιχείων ενεργοποιήθηκε στο inflation το view 

advanced options όπου στο collision avoidance επιλέχθηκε το stair stepping. Αυτό ήταν αναγκαίο 

λόγω της γωνίας που σχηματίζεται η ράμπα με τον αγωγό η οποία δημιουργεί πρόβλημα καθώς 

τα inflation layers σε κάποια σημεία σταματούσαν να είναι παράλληλα με τις επιφάνειες. 
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Σχήμα  52. Γενικές εντολές για τη διακριτοποίηση καμπύλων στοιχείων 
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Ακολούθησαν εντολές που αφορούν τη τοπική διακριτοποίηση και χρησιμοποιούνται για 

τη τοπική διαμόρφωση του πλέγματος έτσι ώστε να αυξηθεί η ποιότητα του, να γίνει πιο πυκνό 

σε περιοχές όπου υπάρχουν μεγάλες ροικές και γεωμετρικές μεταβολές και αντίστοιχα πιο αραιό 

όπου δεν απαιτείται μεγάλος αριθμός κελίων. Έτσι δημιουργείται πλέγμα υψηλής ποιότητας με 

όσο το δυνατών λιγότερα στοιχεία. 

 

Σχήμα  53. Δέντρο εντολών FLUENT MESH για καμπύλες επιφάνειες 
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 Αρχικά χρησιμοποιήθηκε η εντολή body sizing με την οποία τέθηκε το επιθυμητό μέγεθος 

κελιών σε κάθε περιοχή. Συγχρόνως ενεργοποιήθηκε η εντολή hard στο behavior ώστε οι τοπικές 

ρυθμίσεις να μπορούν να μεταβάλουν τις γενικές που τέθηκαν νωρίτερα. Συγκεκριμένα για την 

περίπτωση του καμπύλου vortex generator το μέγεθος των κελίων ορίστηκε 5 mm στην είσοδο 

ενώ κοντά στην γεωμετρία έφτασε έως και 1.9 mm. Στην συνέχεια πάλι μέσω της εντολής body 

sizing αλλά αυτή τη φορά αξιοποιώντας την επιλογή του type sphere of influence, ορίστηκαν 

σφαιρικές περιοχές όπου το μέγεθος των κελίων μειώθηκε ακόμα περισσότερο και έφτασε τιμές 

έως και το 1.4 mm. 

 

Σχήμα  54. Χρήση εντολής sphere of influence 

Η επόμενη εντολή που χρησιμοποιήθηκε είναι η Method όπου επιλέχθηκε η hex dominant 

ώστε στις περιοχές όπου η γεωμετρία είναι απλή και το επιτρέπει να υπάρχει δομημένο πλέγμα 

που να αποτελείται από εξαέδρα στοιχεία. 
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Σχήμα  55. Μπλοκ διακριτοποίησης καμπύλων στοιχείων 

 Η ακόλουθη εντολή ήταν η face Meshing από την οποία διασφαλίστηκε δομημένο πλέγμα 

στις εξωτερικές επιφάνειες του χωρίου. Ύστερα επιλέχθηκε η εντολή inflation ώστε να 

δημιουργηθεί ομοιόμορφο πλέγμα κάθετα στις επιφάνειες, το οποίο είναι προσανατολισμένο με 

τη ροή. Επιλέχθηκαν smooth transition, maximum layers κοντά στο είκοσι και μικρό growth rate 

ώστε το πλέγμα να έχει αρκετές στρώσεις για να καλύπτει όλο το οριακό στρώμα αλλά και η τιμή 

του y+ να είναι μικρότερη του πέντε καθιστώντας δυνατή την επίλυση του ιξώδους υποστρώματος. 

Τέλος κατηγοριοποιήθηκαν οι περιοχές εισόδου, εξόδου, τοιχώματα και ο χώρος που ρέει το 

ρευστό με τη χρήση της εντολής Named selections ώστε στην συνέχεια να οριστούν οι συνοριακές 

συνθήκες και οι ιδιότητες του αέρα. 
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Σχήμα  56. Πλεγματικά στοιχεία κοντά στην γεωμετρία 

 

Σχήμα  57. Πλεγματικά στοιχεία γεωμετρίας 
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Σχήμα  58. Inflation layers πάνω στη γεωμετρία 

Η ίδια τακτική ακολουθήθηκε και στα διαμήκη στοιχεία. Οι εντολές που 

χρησιμοποιήθηκαν καθώς και η μορφή του πλέγματος φαίνεται στις ακόλουθες εικόνες. Η 

δημιουργία του πλέγματος βασίστηκε στη τεχνική multiblock mesh. Έτσι το χωρίο χωρίστηκε σε 

υπό περιοχές και αυτό έδωσε τη δυνατότητα η πυκνότητα του πλέγματος να είναι υψηλότερη σε 

περιοχές που αυτό απαιτείται, ενώ σε άλλα μέρη το πλέγμα να είναι πιο αραιό μειώνοντας έτσι το 

υπολογιστικό κόστος. Επίσης με αυτή τη τεχνική δόθηκε η ευχέρεια, σε περιοχές όπου 

απαρτίζονταν από απλές γεωμετρίες, το πλέγμα να είναι δομημένο αυξάνοντας έτσι την ακρίβεια 

της λύσης. 
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Σχήμα  59. Γενικές εντολές για τη διακριτοποίηση διαμήκων στοιχείων 
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Σχήμα  60. Δέντρο εντολών FLUENT MESH για διαμήκη στοιχεία 
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Σχήμα  61. Μπλοκ διακριτοποίησης διαμηκών στοιχείων 

 

 

Σχήμα  62. Πλεγματικά στοιχεία κοντά στην γεωμετρία 
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4.3.1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ  

Στο παρών υπό κεφάλαιο δίνονται οι τιμές για διάφορους δείκτες ποιότητας του πλέγματος. 

Συγκεκριμένα δίνονται μέγιστες, ελάχιστες και μέσες τιμές των μεγεθών aspect ratio, orthogonal 

quality και skewness σε μορφή πίνακα για όλα τα μοντέλα. Επίσης χρησιμοποιώντας την εντολή 

mesh metrics λαμβάνονται εικόνες που δείχνουν με contour τους δείκτες ποιότητας όπως αυτοί 

κατανέμονται πάνω στη γεωμετρία για τις περιπτώσεις των  μοντέλων 2.2 και 1.5. Οι τιμές του 

πίνακα καθώς και οι εικόνες δείχνουν την υψηλή ποιότητα των πλεγμάτων, που βρίσκονται στις 

θεμιτές περιοχές των δεικτών όπως ορίστηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο. Τέλος αφού 

διερευνήθηκε η ποιότητα του πλέγματος και κρίθηκε ικανοποιητική, χρησιμοποιήθηκε η εντολή 

insert named selections. Έτσι ορίστηκαν οι συνοριακές περιοχές ως τοιχώματα, η είσοδος και η 

έξοδος της περιοχής της ανάλυσης καθώς και οι χώροι όπου υπάρχει ρευστό. Αυτό δίνει την 

δυνατότητα στο επόμενο στάδιο της προσομοίωσης να οριστούν οι παράμετροι της αναλύσεις, 

όπως η ταχύτητα εισόδου και το ρέον ρευστό.  

 

Σχήμα  63. Contour Aspect ratio μοντέλο 1.5 
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Σχήμα  64. Contour Skewness μοντέλο 1.5 

 

Σχήμα  65. Contour Orthogonal quality μοντέλο 1.5 
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Σχήμα  66. Contour Aspect ratio μοντέλο 2.2 

 

 

Σχήμα  67. Contour Skewness μοντέλο 2.2 
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Σχήμα  68. Contour Orthogonal quality μοντέλο 2.2 

Πίνακας 8. Τιμές δεικτών ποιότητας διακριτοποίησης 

 

ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΜΕΣΟ 

ASPECT 

RATIO 

ΜΕΓΙΣΤΟ 

ASPECT 

RATIO 

ΜΕΣΟ 

SKEWNESS 

ΜΕΓΙΣΤΟ 

SKEWNESS 

ΜΕΣΟ 

ORTHOGONAL 

QUALITY 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

ORTHOGONAL 

QUALITY 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1.1 5.3127 163 0.2701 0.934 0.72606 0.0489 1.859.752 

1.2 3.0941 180.18 0.18421 0.84282 0.8147 0.057699 1.610.793 

1.3 4.0416 149.68 0.17332 0.91471 0.82732 0.073086 1.402.345 

1.4 3.6325 173.64 0.19485 0.84841 0.8019 0.05121 1.692.111 

1.5 2.4403 66.6 0.17421 0.83448 0.82693 0.075691 1.469.560 

2.1 2.5824 48.994 0.3125 0.89983 0.7176 0.0457 1.458.401 

2.2 2.5792 43.427 0.29057 0.90643 0.7255 0.047 1.245.932 

2.3 2.6204 93.668 0.30778 0.90063 0.7143 0.0463 1.145.932 

2.4 2.5935 71.245 0.29478 0.92663 0.7245 0.042 1.345.932 
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4.4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ : SETUP/SOLUTION 

Έχοντας δημιουργήσει τη γεωμετρία και τη διακριτοποίηση της, το επόμενο βήμα αποτέλεσε η 

ρύθμιση των παραμέτρων για την διεξαγωγή της προσομοίωσης. Αυτό γίνεται με τη χρήση του 

SET UP του ANSYS FLUENT. Με το άνοιγμα του SET UP εμφανίζεται ένα παράθυρο κατά το 

οποίο λαμβάνουν χώρα κάποιες προ ρυθμίσεις. Σε αυτό επιλέγεται από τα options το double 

precision ώστε να χρησιμοποιηθούν 64-bit για την αναπαράσταση των αριθμών αυξάνοντας την 

ακρίβεια της ανάλυσης. 

 

Σχήμα  69. Παράθυρο εκκίνησης FLUENT 
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Στην συνέχεια επιλέγοντας το start το πρόγραμμα ανοίγει την γεωμετρία και το mesh στο 

interface του set up.  

 

 

Σχήμα  70. Παράθυρο SET UP 

Αρχικά με την επιλογή του quality και check στο Mesh γίνεται ένας τελευταίος έλεγχος 

για την διακριτοποίηση καθώς και εξετάζεται εάν υπάρχει αρνητικός όγκος κάτι που είναι μη 

επιθυμητό και απαιτεί αναδιαμόρφωση της διακρητοποιησης. Στην συνέχεια στο setup επιλέγεται 

το general όπου ορίζεται ο τύπος του solver σε pressure based και όχι σε density based το οποίο 

χρησιμοποιείται κυρίως σε συμπιεστές ροές. Συγχρόνως επιλέγεται στο time το steady καθώς το 

ενδιαφέρον της μελέτης επικεντρώνεται στην μόνιμη κατάσταση και όχι στα μεταβατικά 

φαινόμενα και σε αστάθειες ροής που εκτυλίσσονται σε πραγματικό χρόνο.  
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Σχήμα  71. Επιλογή τύπου Solver 

 

Ακολούθως επιλέγεται στα Models το μοντέλο τύρβης που χρησιμοποιείται στην υπό 

επιλογή viscous. Εκεί από τα μοντέλα επιλέγεται το k-epsilon Realizable και για την περιοχή 

κοντά στα τοιχώματα το Enhanced wall treatment. Η επιλογή έγινε με βάση των μελετών άλλων 

ερευνητών που διαπίστωσαν ότι το συγκεκριμένο μοντέλο τύρβης δίνει ορθά αποτελέσματα για 

το συγκεκριμένο τύπο ανάλυσης και ταυτόχρονα η enhanced wall treatment είναι ικανή να λύσει 

το ιξώδες υπόστρωμα και καθιστά την ανάλυση ανεξάρτητη του y+ ως ένα βαθμό. 
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Σχήμα  72. Ορισμός μοντέλου τύρβης 

Στο επόμενο βήμα ορίστηκαν στην περιοχή cell zone conditions το είδος του ρευστού 

καθώς και το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένος ο αγωγός και οι γεννήτριες 

στροβιλοτητας. Ακολουθήσε ο ορισμός των συνοριακών συνθηκών. Συγκεκριμένα τα στερεά 

τοιχώματα τέθηκαν ως stationary walls και χρησιμοποιήθηκε η συνθήκη μη ολίσθησης. Επίσης 

ορίστηκε η είσοδος ως inlet με ταχύτητα που δίνει αριθμό Rey = 10000 ενώ για την τύρβη 

ορίστηκε η ένταση της και η υδραυλική διάμετρος. Τέλος ορίστηκε η έξοδος του χώρου ως Outlet 

όπου πάλι έγινε χρήση της έντασης τύρβης και της υδραυλικής διαμέτρου.   
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Σχήμα  73. Ορισμός περιοχών ροής ρευστού 

 

 

Σχήμα  74.  Οριακές συνθήκες 
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Σχήμα  75. Ορισμός οριακής συνθήκης τύπου wall 

 

 

Σχήμα  76. Ορισμός οριακών συνθηκών εισόδου 
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Σχήμα  77. Ορισμός οριακών συνθηκών εξόδου 

 

Στη περιοχή solution επιλέγεται το methods όπου ορίζεται η μέθοδος pressure-velocity 

coupling καθώς και οι μέθοδοι χωρικής διακριτοποίησης. Επιλέχθηκε το σχήμα SIMPLEC το 

οποίο βοήθησε στην επιτάχυνση της σύγκλισης της λύσης. Επίσης για την τυρβώδη κινητική 

ενέργεια καθώς και για τον ειδικό λόγο διάχυσης επιλέχθηκε second order upwind για να 

επιτευχθούν πιο ακριβής λύσεις. 
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Σχήμα  78. Ορισμός μεθόδων διακριτοποίησης 

 

Καθώς έχουν πλέον οριστεί οι συνοριακές συνθήκες, τα μοντέλα τύρβης και η 

μοντελοποίηση κοντά στα τοιχώματα, ακολούθησε ο ορισμός παραμέτρων της επίλυσης. 

Συγκεκριμένα στα Monitors ορίστηκαν οι τιμές των Residuals κάτω από τις οποίες θεωρείται πως 

έχει συγκλίνει η λύση όπου για την συνέχεια ορίστηκε 10-5 ενώ για τις ταχύτητες 10-6. Έπειτα για 

την εκκίνηση της λύσης χρησιμοποιήθηκε η hybrid μέθοδος. Τέλος στη περιοχή run calculation 

επιλέχθηκε ο αρχικός αριθμός επαναλήψεων καθώς και επιπλέον πληροφορίες που είναι 

απαραίτητο να είναι διαθέσιμες κατά το Post processing. Σε αυτές ανήκουν οι τιμές της vorticity 
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x, y και z καθώς και οι y+ και ο λόγος φαινομενικού ιξώδους. Επιλέγοντας το Calculate εκκινείτε 

η  διαδικασία της επίλυσης.  

 

 

Σχήμα  79. Ορισμός residual 

 

 

Σχήμα  80. Επιλογή επιπλέων δεδομένων για post processing 
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Πρέπει να σημειωθεί πως όλες οι αναλύσεις συνεκλίναν κάτω από τις τιμές που ορίστηκαν 

από τα residuals. Επίσης έγινε επιβεβαίωση πως οι διαφορές της ροής μάζας από το μηδέν είναι 

πολύ μικρές και προσεγγίζουν το μηδέν εξασφαλίζοντας πως ισχύει η διατήρηση  της μάζας. 

 

 

Σχήμα  81. Έλεγχος Flux 

Τελος δίνονται οι παράμετροι του ροίκου πεδίου συγκεντρωμένοι σε μορφή πίνακα.  

Πίνακας 9. Δεδομένα ροικών συνθηκών 

ΡΕΥΣΤΟ ΑΕΡΑΣ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΡΕΥΣΤΟΥ 300 K 

ΑΡΙΘΜΟΣ REYNOLDS 10000 

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
5,58 m/s 

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΕΣ 
1,497 m/s 
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Σχήμα  82. Διάγραμμα σύγκλισης residual 
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5.0  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 

Στο παρών κεφάλαιο παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά 

την ολοκλήρωση των αναλύσεων, χρησιμοποιώντας τα Results που παρέχει το Ansys. Αρχικά 

γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την χρήση διαφορετικών μοντέλων 

τύρβης καθώς και τις διαφορετικές προσεγγίσεις για το συνοριακό στρώμα. Από αυτά επιλέγεται 

το μοντέλο που αποδίδει αποτελέσματα πιο ακριβή και που έρχονται σε συμφωνία με την εργασία 

άλλων ερευνητών. Στην συνέχεια παρουσιάζεται η διαδικασία ελέγχου ανεξαρτησίας 

αποτελεσμάτων από το πλέγμα, έτσι ώστε να προσδιοριστεί ο αριθμός κελίων όπου τα 

αποτελέσματα δεν αλλάζουν αισθητά από μια περαιτέρω πύκνωση του πλέγματος. Υστέρα 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν για κάθε γεωμετρία και συγκεκριμένα δίνονται 

τιμές y+, πληροφορίες για το πεδίο ταχυτήτων και πίεσης και τέλος τιμές της μέσης 

στροβιλοτητας. Έτσι είναι δυνατή η διεκπεραίωση του σκοπού της εργασίας, ο οποίος είναι η 

εύρεση της γεωμετρίας που είναι ικανή να δημιουργήσει εντόνους στροβίλους με όσο το δυνατών 

μικρότερη πτώση πίεσης.  

5.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

Κατά την διάρκεια διεξαγωγής αναλύσεων για τις καμπύλες επιφάνειες, χρησιμοποιήθηκαν 

διάφορα μοντέλα τύρβης καθώς και προσεγγίσεις για την μοντελοποίηση του οριακού στρώματος. 

Αυτό έγινε καθώς οι καμπύλες επιφάνειες παρουσιάζουν έντονες βαθμίδες πίεσης κατά την 

διεύθυνση της ροής προκαλώντας αποκολλήσεις σε διάφορα σημεία, τις οποίες κάποια μοντέλα 

αδυνατούν να μοντελοποιήσουν. Επίσης έγινε σύγκριση μοντέλων που προτείνονται στη διεθνή 
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βιβλιογραφία από άλλους ερευνητές. Από αυτή την ανάλυση επιλέχθηκε το μοντέλο που έδωσε 

τα πιο ρεαλιστικά αποτελέσματα. Για την παρούσα μελέτη έγινε χρήση του μοντέλου 1.5. 

5.1.1 ΜΟΝΤΕΛΟ RNG k-ε ΜΕ STANDARD WALL FUNCTIONS  

 

Σχήμα  83. Μέση αξονική στροβιλότητα μοντέλο τύρβης RNG k-ε SWF 

 

Πίνακας 10. Τιμές πίεσης και στροβιλότητας RNG k-ε SWF 
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Θέση Μέση πίεση (Pa) Μέση αξονική στροβιλότητα 

(1/s) 

20mm before leading edge 0.87 0.097 

120 mm after trailing edge 0.106 20.42 

240 mm after trailing edge 0.076 18.39 

360 mm after trailing edge 0.004 18.2 
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Σχήμα  84. Contour στροβιλότητας RNG k-ε SWF 

➢ Το συγκεκριμένο μοντέλο έδειξε μια ανικανότητα να προβλέψει την σταδιακή 

μείωση στης στροβιλοτητας ένεκα των ιξωδών δυνάμεων συνεπώς κρίθηκε 

ακατάλληλο. 

➢ Στο διάγραμμα η γεωμετρία βρίσκεται στα 120 mm από την είσοδο του αγωγού 

και εκτείνεται έως τα 240 mm. 

➢ Τα contours στροβιλοτητας λήφθηκαν 20 mm πριν την γεωμετρία και μετά την 

γεωμετρία στα 120, 240 και 360 mm αντίστοιχα. 
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5.1.2 ΜΟΝΤΕΛΟ REALIZABLE k-ε ΜΕ STANDARD WALL FUNCTIONS  

Πίνακας 11. Τιμές πίεσης και στροβιλότητας REALIZABLE k-ε SWF 

Θέση Μέση πίεση  

(Pa) 

Μέση αξονική 

στροβιλότητα 

(1/s) 

20 mm before VG 0.8876 0.093 

120 mm after trailing 
edge 

0.11451 20.57 

240 mm after trailing 
edge 0.06965 18.36 

320 mm after trailing 
edge 

0.06964 17.55 

340 mm after trailing 
edge 0.06207 17.86 

360 mm after trailing 
edge 

0.0543 18.17 

400 mm after trailing 
edge 0.03724 18.44 

460 mm after trailing 
edge 

0.002401 16.9 

 

➢ Όπως και στην προηγουμένη περίπτωση το μοντέλο δεν ήταν ικανό να προβλέψει 

την μείωση της στροβιλοτητας λόγω ιξωδών δυνάμεων. 

➢ Επιπρόσθετα το μοντέλο προέβλεψε μια αφύσικη αύξηση της μέσης 

στροβιλοτητας αρκετά μετά την ύπαρξη της γεωμετρίας και έτσι κρίθηκε ανίκανο 

να μοντελοποίησει ορθά την ανάλυση. 
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5.1.3  ΜΟΝΤΕΛΟ SST K-ω  

 

Σχήμα  85. Μέση αξονική στροβιλότητα μοντέλο τύρβης SST k-ω 

 

Πίνακας 12. Τιμές πίεσης και στροβιλότητας SST k-ω 

Θέση Μέση πίεση  

                     (Pa) 

Μέση αξονική 

στροβιλότητα 

                     (1/s) 

200 mm before vg 0.93 0.1 

120 mm after trailing edge  0.13 21.74 

240 mm after trailing edge 0.08 19.62 

320 mm after trailing edge 0.04 19.06 
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Σχήμα  86. Contour στροβιλότητας SST k-ω 

➢ Το συγκεκριμένο μοντέλο δίνει  μεγαλύτερες τιμές για την μέση στροβιλότητα σε 

σύγκριση με τα δυο προηγούμενα μοντέλα. 

➢ Μπορεί να προβλέψει την ιξώδη απόσβεση της στροβιλοτητας καθώς χρησιμοποιεί 

enhanced wall treatment. 

➢ Στο διάγραμμα η γεωμετρία βρίσκεται στα 120 mm από την είσοδο του αγωγού και 

εκτείνεται έως τα 240 mm. 

➢ Τα contours στροβιλοτητας λήφθηκαν 20 mm πριν την γεωμετρία και μετά την γεωμετρία 

στα 120, 240 και 360 mm αντίστοιχα. 
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5.1.4 ΜΟΝΤΕΛΟ REALIZABLE K-ε ΜΕ ENHANCED WALL TREATMENT 

 

Σχήμα  87. Μέση αξονική στροβιλότητα μοντέλο τύρβης REALIZABLE k-ε EWT 

 

Σχήμα  88. Contour στροβιλότητας REALIZABLE k-ε EWT 
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Πίνακας 13. Τιμές πίεσης και στροβιλότητας REALIZABLE k-ε EWT 

Θέση Μέση πίεση  

(Pa) 

Μέση αξονική 

στροβιλότητα 

(1/s) 

20 mm before VG 1.046 0.14 

Middle of vg 0.298 49.71 

100 mm after trailing 
edge 

0.31 17.11 

200 mm after trailing 
edge 

0.27 15.91 

300 mm after trailing 
edge 

0.21 14.92 

400 mm after trailing 
edge 

0.14 13.77 

500 mm after trailing 
edge 

0.067 12.41 

600 mm after trailing 
edge 

0.00056 10.93 

 

➢ Το μοντέλο προβλέπει ικανοποιητικά την ιξώδη απόσβεση της στροβιλοτητας. 

➢ Η χρήση του enhanced wall treatment δίνει την δυνατότητα επίλυσης του ιξώδους 

υποστρώματος που είναι πολύ σημαντικό για την πρόβλεψη της αποκόλλησης της 

ροής και έτσι βελτιώνει πολύ την ακρίβεια της ανάλυσης. 

➢ Προτείνεται στην βιβλιογραφία για ανάλυσης στο εσωτερικό αγωγού με ύπαρξη 

γεωμετριών που προκαλούν στροβιλότητα. 

➢ Στο διάγραμμα η γεωμετρία βρίσκεται στα 120 mm από την είσοδο του αγωγού 

και εκτείνεται έως τα 240 mm. 
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➢ Τα contours στροβιλοτητας λήφθηκαν 20 mm πριν την γεωμετρία και μετά την 

γεωμετρία στα 120, 240 και 360 mm αντίστοιχα. 

5.1.4.1 ΕΠΙΛΕΧΘΕΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

Το μοντέλο που επιλέγεται για την διεξαγωγή αναλύσεων είναι το realizable k-ε με τη 

χρήση της επιλογής enhanced wall treatment το οποίο είναι ικανό να προβλέψει την απόσβεση της 

στροβιλοτητας καθώς και επίσης πληθώρα δημοσιεύσεων το χρησιμοποιούν και το επικυρώνουν 

μέσω πειραμάτων[26]. Η απόφαση αυτή πάρθηκε καθώς η χρήση του ίδιου μοντέλου αλλά με 

standard wall functions έδειξε αδυναμία στην πρόβλεψη της ιξώδης απόσβεσης της 

στροβιλοτητας. Επίσης το μοντέλο RNG k-ε προέβλεψε αφύσικη αύξηση της μέσης 

στροβιλοτητας αρκετά μακριά από τη γεωμετρία. Τέλος το SST k-ω μοντέλο έδειξε πολύ καλή 

συμπεριφορά καθώς δεν έπασχε από την αδυναμία των προηγουμένων μοντέλων. Ωστόσο το 

γεγονός ότι προέβλεψε υψηλότερες τιμές για την στροβιλότητα καθώς και επίσης ότι δεν 

υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις που να χρησιμοποιούν αυτό το μοντέλο σε αυτού του τύπου των 

αναλύσεων οδήγησαν στην απόρριψη του. Επίσης πρέπει να σημειωθεί πως όλες οι αναλύσεις 

γίνονται για αριθμό Re=10000 με ρέον ρευστό τον αέρα. 

5.1.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΕΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

Κατά την διάρκεια διεξαγωγής υπολογιστικών αναλύσεων προβλημάτων 

ρευστοδυναμικής είναι πολύ σημαντικό να διεξάγεται μια ανάλυση η οποία έχει στόχο να 

προσδιορίσει εάν η λύση είναι ανεξάρτητη από το πλέγμα που έχει δημιουργηθεί. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό πέρα από την ποιότητα του πλέγματος 

και από την πυκνότητα του επίσης. Η αύξηση του αριθμού των στοιχείων βελτιώνει την ακρίβεια 

της ανάλυσης. Ωστόσο μετά από ένα βαθμό πύκνωσης η λύση παύει να μεταβάλλεται και έτσι 
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επιτυγχάνεται η ανεξαρτησία από το υπολογιστικό πλέγμα και μια περαιτέρω αύξηση των 

στοιχείων επιφέρει μόνο επιβράδυνση της ανάλυσης. Μια διαδικασία ελέγχου πλεγματικής 

ανεξαρτησίας πρέπει να διεξάγεται κάθε φορά που αλλάζουν αισθητά τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά του προβλήματος, χαρακτηριστικά που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ροικές 

συνθήκες καθώς και όταν αλλάζει η δομή του υπολογιστικού πλέγματος. Είναι λοιπόν σημαντικό 

κατά την διαδικασία να αλλάζει μόνο η πυκνότητα του πλέγματος και όχι ολόκληρη η δομή του. 

Έτσι λοιπόν πραγματοποιούνται αναλύσεις με ένα σταδιακά πυκνότερο πλέγμα έτσι ώστε να 

προσδιοριστεί το σημείο όπου η λύση είναι πλέον ανεξάρτητη αλλά το πλέγμα δεν είναι περιττά 

μεγάλο σε μέγεθος ώστε να επιβραδύνει την λύση.  

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η διερεύνηση ανεξαρτησίας πλέγματος που 

πραγματοποιήθηκε για το μοντέλο 2.3 σε αριθμό Rey =10000 για το οποίο δημιουργήθηκαν τρία 

πλέγματα διαφορετικής πυκνότητας αλλά ίδιας δομής. Στον επόμενο πίνακα δίνονται οι τιμές που 

προέκυψαν από τα τρία διαφορετικά πλέγματα. Επίσης δίνεται ο αριθμός των στοιχείων καθώς 

και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πλέγματος. 

Πίνακας 14. Δεδομένα δεικτών ποιότητας για τους διαφόρους τύπους πλεγμάτων 

ΤΥΠΟΣ          

ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

ΑΡΧΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΤΥΠΟΥ 1      ΤΥΠΟΥ 2 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 653.725 1.145.932 1.634.316 

ΜΕΓΙΣΤΟ ASPECT RATIO 
53.2 45.19 75.33 

MΕΣΟ  ASPECT RATIO 4.156 3.9197 4.2393 

ΜΕΓΙΣΤΟ SKEWNESS 0.9025 0.8996 0.9106 

ΜΕΣΟ  SKEWNESS 0.2945 0.2828 0.2794 
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Πίνακας 15. Τιμές στροβιλότητας για τους διάφορους τύπους πλεγμάτων 

Planes  Θέση (mm) ΑΡΧΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 

Average axial 

vorticity (rad/sec)  

ΤΥΠΟΥ 1 

Average axial 

vorticity 

(rad/sec) 

ΤΥΠΟΥ 2 

Average axial 

vorticity 

(rad/sec) 

Reference plane 20 before ramp 12.98 13.01 11.69 

25% RAMP LENGTH  12.5 after leading 

edge 

602.79 2514.36 2472.91 

50% RAMP LENGTH  25 after leading 

edge 

634.25 2235.05 2089.05 

75% RAMP LENGTH  37.5 after leading 

edge 

743.7 2063.72 1976.7 

98% RAMP LENGTH  48 after leading 

edge 

942.28 1893.6 1730.22 

75% OF AX AV VOR OF 

98% RAMP LENGTH  

57 after leading 

edge 

716.46 785.7 831.97 

50% OF AX AV VOR OF 

98% RAMP LENGTH  

72 after leading 

edge 

472.01 481.3 522.05 

25% OF AX AV VOR OF 

98% RAMP LENGTH  

135 after leading 

edge 

238.43 233.67 254.5 

10% OF AX AV VOR OF 

98% RAMP LENGTH  

225 after leading 

edge 

95.44 91.3 96.14 

 

Η αρχή της γεωμετρίας στο διάγραμμα βρίσκεται στα μηδέν mm. Τα αποτελέσματα και 

κυρίως το διάγραμμα αποκαλύπτουν πως το αρχικό πλέγμα είναι πολύ αραιό για να επιτευχθεί μια 

λύση επαρκούς ακρίβειας. Τόσο η διακριτοποίηση τύπου 1 όσο και η τύπου 2 δίνουν 

αποτελέσματα μέσης στροβιλοτητας και πτώσης πίεσης που βρίσκονται πάρα πολύ κοντά. 

Συνεπώς η πλεγματική ανεξαρτησία έχει επιτευχθεί και το πλέγμα τύπου 1 αποτελεί την καλύτερη 

επιλογή τόσο από πλευράς ακρίβειας όσο και από απαιτούμενης υπολογιστικής ισχύς. 
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Σχήμα  89. Διάγραμμα στροβιλότητας για τους διάφορους τύπους πλεγμάτων 

 

 

Σχήμα  90. Πτώση πίεσης για τους διάφορους τύπους πλεγμάτων 
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5.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

5.2.1 ΜΟΝΤΕΛΟ 1.1 CURVED STEADY HEIGHT VG 35 

 

Σχήμα  91. Contour αξονικής ταχύτητας μοντέλου 1.1 

 

 

Σχήμα  92. Contour πίεσης μοντέλου 1.1 
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Σχήμα  93. Contour στροβιλότητας μοντέλου 1.1 

• Τα contour στροβιλοτητας έχουν ληφθεί 20 mm πριν την γεωμετρία καθώς και 120, 240 

και 360 mm μετά την γεωμετρία. 

• Τα contour πίεσης και αξονικής ταχύτητας έχουν ληφθεί στα 17.5 mm από την κάτω 

επιφάνεια του αγωγού. 

• Στα διαγράμματα πίεσης και μέσης στροβιλοτητας η γεωμετρία βρίσκεται στα 60 mm έως 

180 mm. 
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Σχήμα  94. Διάγραμμα πίεσης κατά μήκος αγωγού μοντέλου 1.1 

 

Σχήμα  95. Διάγραμμα στροβιλότητας κατά μήκους αγωγού μοντέλου 1.1 
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Σχήμα  96. Contour y+ μοντέλου 1.1 

 

Σχόλια και παρατηρήσεις 

• Οι τιμές y+ είναι όλες κάτω από το πέντε συνεπώς επιλύεται το ιξώδες υπόστρωμα. 

• To contour της ταχύτητας δείχνει την αναμενομένη αύξηση της ταχύτητας στην 

στένωση στο μπροστά μέρος της γεωμετρίας. Επίσης αποκαλύπτει δυο περιοχές 

στο πίσω μέρος της γεωμετρίας όπου υπάρχει αποκόλληση της ροής και 

εμφανίζονται δυο ζώνες ανακυκλοφορίας. 

• Το contour της πίεσης αναδεικνύει τα δυο σημεία αποκοπής της ροής στη μπροστά 

επιφάνεια της γεωμετρίας καθώς και την μείωση της πίεσης στο εσωτερικό μέρος 

λόγο επιτάχυνσης της ροής. 

• Το διάγραμμα πίεσης κατά μήκος του αγωγού δείχνει την αναμενομένη 

συμπεριφορά όπου υπάρχει μια μεγάλη πτώση στην περιοχή της γεωμετρίας η 

οποία αποκαθιστάτε σε ένα βαθμό και στην συνέχεια υπάρχει εκ νέου πτώση 

πίεσης λόγω του ιξώδους. 
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• Το διάγραμμα της μέσης στροβιλοτητας αποκαλύπτει πως υπάρχει μεγάλη αύξηση 

στην περιοχή του στοιχείου η οποία στην συνέχεια μειώνεται αλλά παραμένει σε 

ένα ικανοποιητικό επίπεδο τιμής κάτι που δείχνει πως η γεωμετρία δημιουργεί 

διαμήκους στροβίλους που διατηρούνται για αρκετό μήκος. 

• Τα contour στροβιλοτητας επιβεβαιώνουν την ύπαρξη διαμηκών στροβίλων, οι 

οποίοι μειώνονται σταδιακά λόγω ιξώδους. 

• Η γεωμετρία δημιουργεί διαμήκους στροβίλους κυρίως λόγω της ανάμιξης 

ρευστού υψηλής πίεσης από την εξωτερική πλευρά με ρευστό χαμηλής πίεσης από 

την εσωτερική πλευρά του στοιχείου μέσω της πάνω επιφάνειας του.  

• Ο μέσος συντελεστής πίεσης υπολογιστικέ Cp=0.64 
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5.2.2 ΜΟΝΤΕΛΟ 1.2 CURVED STEADY HEIGHT VG 45 

 

Σχήμα  97. Contour αξονικής ταχύτητας μοντέλου 1.2 

 

Σχήμα  98. Contour πίεσης μοντέλου 1.2 
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Σχήμα  99. Contour στροβιλότητας μοντέλου 1.2 

• Τα contour στροβιλοτητας έχουν ληφθεί 20 mm πριν την γεωμετρία καθώς και 120, 240 

και 360 mm μετά την γεωμετρία. 

• Τα contour πίεσης και αξονικής ταχύτητας έχουν ληφθεί στα 17.5 mm από την κάτω 

επιφάνεια του αγωγού. 

• Στα διαγράμματα πίεσης και μέσης στροβιλοτητας η γεωμετρία βρίσκεται στα 60 mm έως 

180 mm. 
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Σχήμα  100. Διάγραμμα πίεσης κατά μήκος αγωγού μοντέλου 1.2 

 

Σχήμα  101. Διάγραμμα στροβιλότητας κατά μήκους αγωγού μοντέλου 1.2 
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Σχήμα  102. Contour y+ μοντέλου 1.2 

Σχόλια και παρατηρήσεις 

• Με την αύξηση του ύψους του στοιχείου παρατηρείται αύξηση της μέσης τιμής της 

αξονικής στροβιλοτητας.  

• Η τιμή της μέσης στροβιλοτητας είναι σχεδόν διπλάσια μετά το στοιχείο σε σχέση 

με το μοντέλο 1.1. 

• Οι τιμές του y+ είναι κάτω από το πέντε συνεπώς επιλύεται το ιξώδες υπόστρωμα 

και επίσης βρίσκεται κοντά στο ένα σχεδόν σε όλη την επιφάνεια κάτι που 

αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα του πλέγματος. 

• Τόσο τα contour πίεσης και ταχύτητας όσο και το διάγραμμα πίεσης έχουν την ιδιά 

συμπεριφορά με το μοντέλο 1.1 που είναι η αναμενομένη και δείχνει μια σταθερή 

συμπεριφορά αναμεσά στα όμοια αυτά μοντέλα. 

• Ο μέσος συντελεστής πίεσης υπολογιστικέ Cp=0.91 
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5.2.3 ΜΟΝΤΕΛΟ 1.3 CURVED STEADY HEIGHT VG 68    

 

Σχήμα  103. Contour στροβιλότητας μοντέλου 1.3 

 

 

Πίνακας 16. Τιμές στροβιλότητας μοντέλου 1.3 

ΘΕΣΗ ΜΕΣΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΡΟΒΙΛΟΤΗΤΑ(1/s) 

20 mm πριν την γεωμετρία 0.3 

100 mm μετά την γεωμετρία 2.38 

200 mm μετά την γεωμετρία 2.0 

 

 



Παραμετρική ανάλυση καμπυλών και διαμήκων γεννητριών στροβιλότητας σε αγωγό 

ορθογωνικής διατομής με την χρήση υπολογιστικής ρευστοδυναμικής  Κωστής Νικόλαος  

 

Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής &  

Περιβάλλοντος 117 

 

 

Σχόλια και παρατηρήσεις 

• Το παρών μοντέλο αδυνατεί να προκαλέσει διαμήκης στροβίλους μεγάλης έντασης και 

διάρκειας. 

• Τα contour στροβιλοτητας επίσης δείχνουν πως δεν αναπτύσσονται δομές στροβιλοτητας 

όπως τα προηγούμενα μοντέλα. 

• Αυτό ωφελείται γιατί ο κύριος μηχανισμός δημιουργίας στροβίλων της συγκεκριμένης 

γεωμετρίας είναι η διαφορά πίεσης αναμεσά στις δυο επιφάνειες, όπου με κίνηση ρευστού 

από την πλευρά υψηλής πίεσης προς την πλευρά χαμηλής πίεσης μέσω της πάνω 

επιφάνειας της γεωμετρίας αναπτύσσονται δομές διαμηκών στοιχείων. Το παρών μοντέλο 

που προσεγγίζει το ύψος του αγωγού περιορίζει αυτό το μηχανισμό. 

• Συνεπώς μια αύξηση του ύψους της γεωμετρίας που συνεπάγεται αύξηση της επιφάνειας 

προσβολής μπορεί να αυξήσει την στροβιλότητα αρκεί να μην γίνει σε τέτοιο βαθμό ώστε 

να περιορίσει το παραπάνω μηχανισμό 
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5.2.4 ΜΟΝΤΕΛΟ 1.4 CURVED STEADY HEIGHT WITH POCKET 

 

Σχήμα  104. Contour αξονικής ταχύτητας μοντέλου 1.4 

 

Σχήμα  105. Contour πίεσης μοντέλου 1.4 
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Σχήμα  106. Contour στροβιλότητας μοντέλου 1.4 

• Τα contour στροβιλοτητας έχουν ληφθεί 20 mm πριν την γεωμετρία καθώς και 120, 240 

και 360 mm μετά την γεωμετρία. 

• Τα contour πίεσης και αξονικής ταχύτητας έχουν ληφθεί στα 17.5 mm από την κάτω 

επιφάνεια του αγωγού. 

• Στα διαγράμματα πίεσης και μέσης στροβιλοτητας η γεωμετρία βρίσκεται στα 60 mm έως 

180 mm. 

• Η οπή βρίσκεται στα διαγράμματα πίεσης και στροβιλοτητας στα 120 mm. 
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Σχήμα  107. Διάγραμμα πίεσης κατά μήκος αγωγού μοντέλου 1.4 

 

 

Σχήμα  108. Διάγραμμα στροβιλότητας κατά μήκους αγωγού μοντέλου 1.4 
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Σχήμα  109. Contour y+ μοντέλου 1.4 

Σχόλια και παρατηρήσεις 

• Οι τιμές y+ είναι όλες κάτω από το πέντε συνεπώς επιλύεται το ιξώδες υπόστρωμα. 

• Το contour πίεσης δείχνει τα τέσσερα σημεία ανακοπής της ροής κάτι που 

οφείλεται από οπές. 

• Το contour ταχύτητας δείχνει δυο σημεία αποκολλήσεις της ροής όπως και στις 

υπόλοιπες γεωμετρίες. 

• Τα contour στροβιλοτητας δείχνουν την δημιουργία αξονικών στροβίλων που 

σταδιακά μειώνονται σε ένταση. 

• Το διάγραμμα πίεσης έχει την ιδιά συμπεριφορά με τα προηγούμενα μοντέλα. 

• Το διάγραμμα αξονικής μέσης στροβιλοτητας ωστόσο αναδεικνύει  την επίδραση 

των οπών που ενώ δεν αυξάνουν τις τιμές στροβιλοτητας, έχουν την ικανότητα να 

κρατούν την ένταση της σταθερή στην περιοχή της γεωμετρίας σε αντίθεση με τα 

προηγούμενα μοντέλα όπου παρουσίαζε μείωση.[27] 

• Οι οπές έχουν στόχο να διαταράξουν τη ροή. Ωστόσο δεν επηρεάζουν ουσιαστικά 

το συντελεστή πίεσης σε σύγκριση με το μοντέλο 1.2. 

• Ο μέσος συντελεστής πίεσης υπολογιστικέ Cp=0.9 
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5.2.5 ΜΟΝΤΕΛΟ 1.5 CURVED VG WITH VARIABLE HEIGHT 

 

Σχήμα  110. Contour αξονικής ταχύτητας μοντέλου 1.5 

 

 

Σχήμα  111. Contour πίεσης μοντέλου 1.5 
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Σχήμα  112. Contour στροβιλότητας μοντέλου 1.5 

• Τα contour στροβιλοτητας έχουν ληφθεί 20 mm πριν την γεωμετρία καθώς και 200, 300 

και 360 mm μετά την γεωμετρία. 

• Τα contour πίεσης και αξονικής ταχύτητας έχουν ληφθεί στα 17.5 mm από την κάτω 

επιφάνεια του αγωγού. 

• Στα διαγράμματα πίεσης και μέσης στροβιλοτητας η γεωμετρία βρίσκεται στα 60 mm έως 

180 mm. 
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Σχήμα  113. Διάγραμμα πίεσης κατά μήκος αγωγού μοντέλου 1.5 

 

 

Σχήμα  114. Διάγραμμα στροβιλότητας κατά μήκους αγωγού μοντέλου 1.5 
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Σχήμα  115. Contour y+ μοντέλου 1.5 

Σχόλια και παρατηρήσεις 

• Οι τιμές y+ είναι όλες κάτω από το πέντε συνεπώς επιλύεται το ιξώδες υπόστρωμα. 

• Το contour ταχύτητας δείχνει δυο σημεία αποκολλήσεις της ροής όπως και στις 

υπόλοιπες γεωμετρίες. 

• Τα contour στροβιλοτητας δείχνουν την δημιουργία αξονικών στροβίλων που 

σταδιακά μειώνονται σε ένταση. 

• Το διάγραμμα πίεσης έχει την ιδιά συμπεριφορά με τα προηγούμενα μοντέλα. 

• Το διάγραμμα αξονικής μέσης στροβιλοτητας έχει παρόμοια συμπεριφορά με το 

μοντέλο 1.3. 

• Το μεταβλητό ύψος έχει στόχο να εντατικοποιήσει το μηχανισμό δημιουργίας 

στροβίλων της γεωμετρίας καθώς και να μειώσει τις απώλειες πίεσης. 

• Ο μέσος συντελεστής πίεσης υπολογιστικέ Cp=0.51. 
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5.2.6 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

Σχήμα  116. Συγκεντρωτικά διαγράμματα στροβιλότητας κατά μήκους αγωγού  

 

Σχήμα  117. Συγκεντρωτικά διαγράμματα πίεσης κατά μήκους αγωγού 
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Σχήμα  118. Διάγραμμα συντελεστών Cp  

Στο παρών υπό κεφάλαιο γίνεται σύγκριση των καμπυλών γεωμετριών δημιουργίας στροβίλων 

μέσα από συγκεντρωτικά διαγράμματα για τη πίεση και στροβιλότητα που δημιουργήθηκαν σε 

υπολογιστικό φύλλο του Excel. Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του κεφαλαίου δίνεται μεγάλη 

σημασία στην ικανότητα της γεωμετρίας να παράγει εντόνους και μεγάλης διάρκειας στροβίλους 

χωρίς ωστόσο να υπάρχει μεγάλη πτώση πίεσης. Παρατηρήθηκε πως όλες οι γεωμετρίες 

παρουσιάζουν μια παραπλήσια συμπεριφορά τόσο στην μέση στροβιλότητα κατά μήκος του 

αγωγού όσο και στη πίεση. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν : 

• Η πίεση σε όλες τις γεωμετρίες μειώνεται αισθητά στην περιοχή που βρίσκονται οι 

γεωμετρίες όπως είναι αναμενόμενο.  

• Το μοντέλο 1.2 και 1.4 έχουν τους υψηλότερους Cp. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το 

μοντέλο 1.2 έχει την μεγαλύτερη επιφάνεια από όλες τις παραπάνω γεωμετρίες. Επίσης 

παρατηρείται πως οι οπές του μοντέλου 1.4 δεν βοήθησαν αισθητά στο να μειωθεί ο 

συντελεστής Cp. Το μοντέλο 1.5 λόγω του μεταβλητού ύψους του έχει το μικρότερο Cp, 

σχεδόν το ήμισυ από τα δυο προηγούμενα μοντέλα μειώνοντας έτσι την απαραίτητη ισχύ 

από μια πιθανή αντλία. Το μοντέλο 1.1 έχει το δεύτερο χαμηλότερο Cp από όλες τις 
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γεωμετρίες ωστόσο έχει την χειρότερη απόδοση στην δημιουργία στροβίλων όπως θα 

φανεί. 

• Το μοντέλο 1.2 δημιουργεί τους πιο εντόνους στροβίλους ακολουθούμενο από το μοντέλο 

1.4. Το διάγραμμα στροβιλοτητας αποκαλύπτει πως οι οπές χρησιμεύουν στο να 

διατηρήσουν τα επίπεδα στροβιλοτητας πιο σταθερά πάνω στην γεωμετρία ωστόσο την 

μειώνουν κατά 20% σε σχέση με το μοντέλο 1.2. Το μοντέλο 1.1 παράγει κατά 40% 

μικρότερης έντασης στροβίλους σε σχέση με το μοντέλο 1.2 και χαρακτηρίζεται ως το 

μοντέλο με την χαμηλότερη απόδοση. 

• Το μοντέλο 1.3 παρατηρείται πως έχει τα μέγιστα επίπεδα στροβιλοτητας στο πρώτο ήμισυ 

της γεωμετρίας του σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μοντέλα που αποδίδουν καλυτέρα στο 

δεύτερο ήμισυ τους με εξαίρεση το μοντέλο 1.4 που έχει μια σταθερή συμπεριφορά. Αυτό 

συμβαίνει καθώς σταδιακά μειώνεται η επιφάνεια του λόγω της μείωσης του ύψους του. 

Ωστόσο παρουσιάζει υψηλά επίπεδα στροβιλοτητας, μειωμένα κατά 25% σε σύγκριση με 

το μοντέλο 1.2 και επίσης έχει το καλύτερο συντελεστή Cp.  

• Μετά το πέρας της γεωμετρίας το μοντέλο 1.1 πάλι έχει την χειρότερη συμπεριφορά, Τα 

υπόλοιπα μοντέλα ωστόσο έχουν σχεδόν τις ιδίες τιμές στροβιλοτητας κοντά στα 20 rad/s, 

τιμή που είναι σχεδόν διπλάσια από το μοντέλο 1.1, την οποία μπορούν και διατηρούν για 

περισσότερα από 300 mm από το τέλος της γεωμετρίας κάτι που δείχνει ότι οι στρόβιλοι 

είναι επίσης μεγάλης διάρκειας.  

 

Συμπερασματικά λοιπόν παρατηρείται πως το μοντέλο 1.1 δημιουργεί τους μικρότερους 

στροβίλους σε ένταση και επίσης δεν έχει την καλύτερη συμπεριφορά από πλευράς πτώσης 

πίεσης. Το μοντέλο 1.4 έχει το θετικό χαρακτηριστικό ότι διατηρεί σταθερή την στροβιλότητα 

κατά την έκταση του ωστόσο έχει μόλις κατά 5% υψηλότερη τιμή στροβίλων από το μοντέλο 

1.5 και συγχρόνως έχει ίδιο συντελεστή Cp με το μοντέλο 1.2 που είναι και ο χειρότερος. Το 

μοντέλο 1.2 παράγει τις υψηλότερες τιμές στροβιλοτητας από όλα το μοντέλα αλλά έχει επίσης 
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και το μεγαλύτερο συντελεστή Cp. Το μοντέλο 1.5 έχει το χαμηλότερο συντελεστή Cp και 

επίσης παράγει υψηλά επίπεδα στροβιλοτητας τόσο στην περιοχή της γεωμετρίας όσο και στο 

απόρευμα του. Έτσι λοιπόν το μοντέλο 1.5 παρουσιάζει την καλύτερη συμπεριφορά όταν 

λαμβάνονται υπόψη τα δυο κριτήρια της πίεσης και της στροβιλοτητας. 

5.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

5.3.1 ΜΟΝΤΕΛΟ 2.1 RAMP VG 0.2 

 

Σχήμα  119. Contour αξονικής ταχύτητας μοντέλου 2.1 

 

Σχήμα  120. Contour πίεσης μοντέλου 2.1 
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Σχήμα  121. Contour στροβιλότητας μοντέλου 2.1 

• Τα contour στροβιλοτητας έχουν ληφθεί 20 mm πριν την γεωμετρία καθώς και 50  και 100 

mm μετά την γεωμετρία. Επίσης έχουν ληφθεί contour πάνω στη γεωμετρία στα 17, 34 και 

50 mm από την αρχή της ράμπας.  

• Τα contour πίεσης και αξονικής ταχύτητας έχουν ληφθεί στα 17.5 mm από την κάτω 

επιφάνεια του αγωγού. 

• Στα διαγράμματα πίεσης και μέσης στροβιλοτητας η γεωμετρία βρίσκεται στα 60 mm έως 

110 mm. 

 



Παραμετρική ανάλυση καμπυλών και διαμήκων γεννητριών στροβιλότητας σε αγωγό 

ορθογωνικής διατομής με την χρήση υπολογιστικής ρευστοδυναμικής  Κωστής Νικόλαος  

 

Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής &  

Περιβάλλοντος 131 

 

 

Σχήμα  122. Διάγραμμα πίεσης κατά μήκος αγωγού μοντέλου 2.1 

 

 

Σχήμα  123. Διάγραμμα στροβιλότητας κατά μήκους αγωγού μοντέλου 2.1 
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Παραμετρική ανάλυση καμπυλών και διαμήκων γεννητριών στροβιλότητας σε αγωγό 

ορθογωνικής διατομής με την χρήση υπολογιστικής ρευστοδυναμικής  Κωστής Νικόλαος  

 

Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής &  

Περιβάλλοντος 132 

 

 

Σχήμα  124. Contour y+ μοντέλου 2.1 

Σχόλια και παρατηρήσεις 

• Οι τιμές y+ είναι όλες κάτω από το πέντε συνεπώς επιλύεται το ιξώδες υπόστρωμα. 

• Το contour πίεσης δείχνει ότι υπάρχει ένα σημείο ανακοπής της ροής.  

• Το contour ταχύτητας δείχνει μια φυσαλίδα ανακυκλοφορίας πίσω από τη ράμπα. 

• Τα contour στροβιλοτητας δείχνουν την δημιουργία αξονικών στροβίλων πάνω 

στην ράμπα που σταδιακά μεγαλώνουν σε μέγεθος αλλά η ένταση τους μειώνεται 

πολύ γρήγορά. Τα contour μετά τη ράμπα δείχνουν πως η στροβιλότητα έχει 

σχεδόν αποσβεσθεί ήδη στα πρώτα 50 mm συνεπώς η γεωμετρία αδυνατεί να 

παραξει στροβίλους μεγάλης διάρκειας. 

• Το διάγραμμα πίεσης αποκαλύπτει πως η πίεση αυξάνεται μπροστά από την 

γεωμετρία που βρίσκεται και το σημείο ανακοπής. Επίσης δείχνει την σταδιακή 

μείωση της πίεσης όπως είναι αναμενόμενο. 

• Το διάγραμμα αξονικής μέσης στροβιλοτητας βρίσκεται σε συμφωνία με τα 

contour στροβιλοτητας. 

• Ο μέσος συντελεστής πίεσης υπολογιστικέ Cp=0.53. 



Παραμετρική ανάλυση καμπυλών και διαμήκων γεννητριών στροβιλότητας σε αγωγό 

ορθογωνικής διατομής με την χρήση υπολογιστικής ρευστοδυναμικής  Κωστής Νικόλαος  

 

Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής &  

Περιβάλλοντος 133 

 

5.3.2 ΜΟΝΤΕΛΟ 2.2 RAMP VG 0.4 

 

Σχήμα  125. Contour αξονικής ταχύτητας μοντέλου 2.2 

 

 

Σχήμα  126. Contour πίεσης μοντέλου 2.2 



Παραμετρική ανάλυση καμπυλών και διαμήκων γεννητριών στροβιλότητας σε αγωγό 

ορθογωνικής διατομής με την χρήση υπολογιστικής ρευστοδυναμικής  Κωστής Νικόλαος  

 

Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής &  

Περιβάλλοντος 134 

 

 

Σχήμα  127. Contour στροβιλότητας μοντέλου 2.2 

• Τα contour στροβιλοτητας έχουν ληφθεί 20 mm πριν την γεωμετρία καθώς και 50  και 100 

mm μετά την γεωμετρία. Επίσης έχουν ληφθεί contour πάνω στη γεωμετρία στα 17, 34 και 

50 mm από την αρχή της ράμπας.  

• Τα contour πίεσης και αξονικής ταχύτητας έχουν ληφθεί στα 17.5 mm από την κάτω 

επιφάνεια του αγωγού. 

• Στα διαγράμματα πίεσης και μέσης στροβιλοτητας η γεωμετρία βρίσκεται στα 60 mm έως 

110 mm. 



Παραμετρική ανάλυση καμπυλών και διαμήκων γεννητριών στροβιλότητας σε αγωγό 

ορθογωνικής διατομής με την χρήση υπολογιστικής ρευστοδυναμικής  Κωστής Νικόλαος  

 

Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής &  

Περιβάλλοντος 135 

 

 

Σχήμα  128. Διάγραμμα πίεσης κατά μήκος αγωγού μοντέλου 2.2 

 

 

Σχήμα  129. Διάγραμμα στροβιλότητας κατά μήκους αγωγού μοντέλου 2.2 
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Παραμετρική ανάλυση καμπυλών και διαμήκων γεννητριών στροβιλότητας σε αγωγό 

ορθογωνικής διατομής με την χρήση υπολογιστικής ρευστοδυναμικής  Κωστής Νικόλαος  

 

Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής &  

Περιβάλλοντος 136 

 

 

Σχήμα  130. Contour y+ μοντέλου 2.2 

Σχόλια και παρατηρήσεις 

• Οι τιμές y+ είναι όλες κάτω από το πέντε συνεπώς επιλύεται το ιξώδες υπόστρωμα. 

• Το contour πίεσης δείχνει ότι υπάρχει ένα σημείο ανακοπής της ροής.  

• Το contour ταχύτητας δείχνει μια φυσαλίδα ανακυκλοφορίας πίσω από τη ράμπα. 

• Τα contour στροβιλοτητας δείχνουν την δημιουργία αξονικών στροβίλων πάνω 

στην ράμπα που σταδιακά μεγαλώνουν σε μέγεθος αλλά η ένταση τους μειώνεται 

πολύ γρήγορά. Τα contour μετά τη ράμπα δείχνουν πως η στροβιλότητα έχει 

σχεδόν αποσβεσθεί ήδη στα πρώτα 50 mm συνεπώς η γεωμετρία αδυνατεί να 

παραξει στροβίλους μεγάλης διάρκειας. 

• Το διάγραμμα πίεσης αποκαλύπτει πως η πίεση αυξάνεται μπροστά από την 

γεωμετρία που βρίσκεται και το σημείο ανακοπής. Επίσης δείχνει την σταδιακή 

μείωση της πίεσης όπως είναι αναμενόμενο. 

• Το διάγραμμα αξονικής μέσης στροβιλοτητας βρίσκεται σε συμφωνία με τα 

contour στροβιλοτητας. 

• Ο μέσος συντελεστής πίεσης υπολογιστικέ Cp=0.79. 



Παραμετρική ανάλυση καμπυλών και διαμήκων γεννητριών στροβιλότητας σε αγωγό 

ορθογωνικής διατομής με την χρήση υπολογιστικής ρευστοδυναμικής  Κωστής Νικόλαος  

 

Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής &  

Περιβάλλοντος 137 

 

5.3.3 ΜΟΝΤΕΛΟ 2.3 RAMP VG 0.6 

 

Σχήμα  131. Contour αξονικής ταχύτητας μοντέλου 2.3 

 

Σχήμα  132. Contour πίεσης μοντέλου 2.3 

 

 



Παραμετρική ανάλυση καμπυλών και διαμήκων γεννητριών στροβιλότητας σε αγωγό 

ορθογωνικής διατομής με την χρήση υπολογιστικής ρευστοδυναμικής  Κωστής Νικόλαος  

 

Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής &  

Περιβάλλοντος 138 

 

 

Σχήμα  133. Contour στροβιλότητας μοντέλου 2.3 

• Τα contour στροβιλοτητας έχουν ληφθεί 20 mm πριν την γεωμετρία καθώς και 50  και 100 

mm μετά την γεωμετρία. Επίσης έχουν ληφθεί contour πάνω στη γεωμετρία στα 17, 34 και 

50 mm από την αρχή της ράμπας.  

• Τα contour πίεσης και αξονικής ταχύτητας έχουν ληφθεί στα 17.5 mm από την κάτω 

επιφάνεια του αγωγού. 

• Στα διαγράμματα πίεσης και μέσης στροβιλοτητας η γεωμετρία βρίσκεται στα 60 mm έως 

110 mm. 



Παραμετρική ανάλυση καμπυλών και διαμήκων γεννητριών στροβιλότητας σε αγωγό 

ορθογωνικής διατομής με την χρήση υπολογιστικής ρευστοδυναμικής  Κωστής Νικόλαος  

 

Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής &  

Περιβάλλοντος 139 

 

 

Σχήμα  134. Διάγραμμα πίεσης κατά μήκος αγωγού μοντέλου 2.3 

 

 

Σχήμα  135. Διάγραμμα στροβιλότητας κατά μήκους αγωγού μοντέλου 2.3 
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Παραμετρική ανάλυση καμπυλών και διαμήκων γεννητριών στροβιλότητας σε αγωγό 

ορθογωνικής διατομής με την χρήση υπολογιστικής ρευστοδυναμικής  Κωστής Νικόλαος  

 

Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής &  

Περιβάλλοντος 140 

 

 

Σχήμα  136. Contour y+ μοντέλου 2.3 

Σχόλια και παρατηρήσεις 

• Οι τιμές y+ είναι όλες κάτω από το πέντε συνεπώς επιλύεται το ιξώδες υπόστρωμα. 

• Το contour πίεσης δείχνει ότι υπάρχει ένα σημείο ανακοπής της ροής.  

• Το contour ταχύτητας δείχνει μια φυσαλίδα ανακυκλοφορίας πίσω από τη ράμπα. 

• Τα contour στροβιλοτητας δείχνουν την δημιουργία αξονικών στροβίλων πάνω 

στην ράμπα που σταδιακά μεγαλώνουν σε μέγεθος αλλά η ένταση τους μειώνεται 

πολύ γρήγορά. Τα contour μετά τη ράμπα δείχνουν πως η στροβιλότητα έχει 

σχεδόν αποσβεσθεί ήδη στα πρώτα 50 mm συνεπώς η γεωμετρία αδυνατεί να 

παραξει στροβίλους μεγάλης διάρκειας. 

• Το διάγραμμα πίεσης αποκαλύπτει πως η πίεση αυξάνεται μπροστά από την 

γεωμετρία που βρίσκεται και το σημείο ανακοπής. Επίσης δείχνει την σταδιακή 

μείωση της πίεσης όπως είναι αναμενόμενο. 

• Το διάγραμμα αξονικής μέσης στροβιλοτητας βρίσκεται σε συμφωνία με τα 

contour στροβιλοτητας. 

• Ο μέσος συντελεστής πίεσης υπολογιστικέ Cp=1.32. 



Παραμετρική ανάλυση καμπυλών και διαμήκων γεννητριών στροβιλότητας σε αγωγό 

ορθογωνικής διατομής με την χρήση υπολογιστικής ρευστοδυναμικής  Κωστής Νικόλαος  

 

Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής &  

Περιβάλλοντος 141 

 

5.3.4 ΜΟΝΤΕΛΟ 2.4 RAMP VG 0.8 

 

Σχήμα  137. Contour αξονικής ταχύτητας μοντέλου 2.4 

 

 

Σχήμα  138. Contour πίεσης μοντέλου 2.4 



Παραμετρική ανάλυση καμπυλών και διαμήκων γεννητριών στροβιλότητας σε αγωγό 

ορθογωνικής διατομής με την χρήση υπολογιστικής ρευστοδυναμικής  Κωστής Νικόλαος  

 

Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής &  

Περιβάλλοντος 142 

 

 

Σχήμα  139. Contour στροβιλότητας μοντέλου 2.4 

• Τα contour στροβιλοτητας έχουν ληφθεί 20 mm πριν την γεωμετρία καθώς και 50  και 100 

mm μετά την γεωμετρία. Επίσης έχουν ληφθεί contour πάνω στη γεωμετρία στα 17, 34 και 

50 mm από την αρχή της ράμπας.  

• Τα contour πίεσης και αξονικής ταχύτητας έχουν ληφθεί στα 17.5 mm από την κάτω 

επιφάνεια του αγωγού. 

• Στα διαγράμματα πίεσης και μέσης στροβιλοτητας η γεωμετρία βρίσκεται στα 60 mm έως 

110 mm. 



Παραμετρική ανάλυση καμπυλών και διαμήκων γεννητριών στροβιλότητας σε αγωγό 

ορθογωνικής διατομής με την χρήση υπολογιστικής ρευστοδυναμικής  Κωστής Νικόλαος  

 

Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής &  

Περιβάλλοντος 143 

 

 

Σχήμα  140. Διάγραμμα πίεσης κατά μήκος αγωγού μοντέλου 2.4 

 

Σχήμα  141. Διάγραμμα στροβιλότητας κατά μήκους αγωγού μοντέλου 2.4 
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Παραμετρική ανάλυση καμπυλών και διαμήκων γεννητριών στροβιλότητας σε αγωγό 

ορθογωνικής διατομής με την χρήση υπολογιστικής ρευστοδυναμικής  Κωστής Νικόλαος  

 

Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής &  

Περιβάλλοντος 144 

 

 

Σχήμα  142. Contour y+ μοντέλου 2.4 

Σχόλια και παρατηρήσεις 

• Οι τιμές y+ είναι όλες κάτω από το πέντε συνεπώς επιλύεται το ιξώδες υπόστρωμα. 

• Το contour πίεσης δείχνει ότι υπάρχει ένα σημείο ανακοπής της ροής.  

• Το contour ταχύτητας δείχνει μια φυσαλίδα ανακυκλοφορίας πίσω από τη ράμπα. 

• Τα contour στροβιλοτητας δείχνουν την δημιουργία αξονικών στροβίλων πάνω 

στην ράμπα που σταδιακά μεγαλώνουν σε μέγεθος αλλά η ένταση τους μειώνεται 

πολύ γρήγορα. Τα contour μετά τη ράμπα δείχνουν πως η στροβιλότητα έχει 

σχεδόν αποσβεσθεί ήδη στα πρώτα 50 mm συνεπώς η γεωμετρία αδυνατεί να 

παραξει στροβίλους μεγάλης διάρκειας. 

• Το διάγραμμα πίεσης αποκαλύπτει πως η πίεση αυξάνεται μπροστά από την 

γεωμετρία που βρίσκεται και το σημείο ανακοπής. Επίσης δείχνει την σταδιακή 

μείωση της πίεσης όπως είναι αναμενόμενο. 

• Το διάγραμμα αξονικής μέσης στροβιλοτητας βρίσκεται σε συμφωνία με τα 

contour στροβιλοτητας. 

• Ο μέσος συντελεστής πίεσης υπολογιστικέ Cp=2.1. 



Παραμετρική ανάλυση καμπυλών και διαμήκων γεννητριών στροβιλότητας σε αγωγό 
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5.3.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

 

Σχήμα  143. Συγκεντρωτικά διαγράμματα στροβιλότητας κατά μήκους αγωγού 

 

Σχήμα  144. Συγκεντρωτικά διαγράμματα πίεσης κατά μήκους αγωγού 
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Σχήμα  145. Διάγραμμα συντελεστών Cp 

Στο παρών υπό κεφάλαιο γίνεται σύγκριση των διαμηκών γεωμετριών δημιουργίας στροβίλων 

μέσω από συγκεντρωτικά διαγράμματα για τη πίεση και στροβιλότητα που δημιουργήθηκαν σε 

υπολογιστικό φύλλο του Excel. Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του κεφαλαίου δίνεται μεγάλη 

σημασία στην ικανότητα της γεωμετρίας να παράγει έντονους και μεγάλης διάρκειας στροβίλους 

χωρίς ωστόσο να υπάρχει μεγάλη πτώση πίεσης. Παρατηρήθηκε πως όλες οι γεωμετρίες 

παρουσιάζουν μια παραπλήσια συμπεριφορά τόσο στην μέση στροβιλότητα κατά μήκος του 

αγωγού όσο και στη πίεση. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν : 

• Τα μοντέλα παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά στο τρόπο που παράγουν στροβίλους 

καθώς και στο προφίλ πίεσης κατά μήκους του αγωγού. 

• Καθώς αυξάνεται το πάχος της ράμπας αυξάνεται έντονα ο συντελεστής Cp και γίνεται 

εντονότερη η πτώση πίεσης.  

• Με την αύξηση του πάχους της ράμπας αυξάνεται και η ένταση της στροβιλοτητας στην 

περιοχή που βρίσκεται η γεωμετρία. 

• Παρατηρείται πως όλες οι γεωμετρίες αδυνατούν να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα 

στροβιλοτητας. Μετά τα πρώτα 100 mm των γεωμετριών η τιμή της στροβιλοτητας 

επανέρχεται στα ίδια επίπεδα με αυτά πριν των γεωμετριών. 
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• Το μοντέλο 2.4 δημιουργεί την πιο έντονη στροβιλότητα αλλά συγχρόνως έχει και τον 

υψηλότερο συντελεστή Cp. Το Cp είναι μεγαλύτερο κατά 59% σε σχέση με το μοντέλο 

2.3 ενώ η στροβιλότητα είναι πιο έντονη μόλις κατά 17.3%. 

•   Το μοντέλο 2.3 σε σχέση με το μοντέλο 2.2 έχει κατά 67% μεγαλύτερο Cp και προκαλεί 

στροβίλους υψηλότερης έντασης κατά 37.9%. 

• Το μοντέλο 2.1 έχει παράγει τους στροβίλους με την χαμηλότερη ένταση και έχει επίσης 

το μικρότερο συντελεστή Cp. Συγκριτικά το μοντέλο 2.2 σε σχέση με το 2.1 έχει Cp 

υψηλότερο κατά 49.1% και στροβιλότητα κατά 141.6%.  

 

Συμπερασματικά παρατηρούμε πως όλες οι γεωμετρίες στη περίπτωση διαμηκών στοιχείων 

αδυνατούν να προκαλέσουν στροβίλους μεγάλης διάρκειας. Αντιθέτως μπορούν και παράγουν 

στροβίλους υψηλής έντασης στην περιοχή του στοιχείου η οποία ωστόσο έχει μικρή έκταση. 

Επίσης παρατηρείται πως οι παραπάνω γεωμετρίες έχουν σχετικά υψηλούς συντελεστές Cp. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν πως με την αύξηση του πάχους της γεωμετρίας αυξάνεται η ένταση της 

στροβιλοτητας καθώς και το Cp. Πρέπει ωστόσο να τονιστεί πως η αύξηση της στροβιλοτητας 

γίνεται με έντονα μειούμενο ρυθμό καθώς παρατηρείται πως από το μοντέλο 2.1 στο μοντέλο 2.2 

υπάρχει αύξηση της τάξης 141.6% ενώ από το μοντέλο 2.2 στο 2.3 μόλις 37.9%. Την χειρότερη 

αύξηση σημειώνει η περίπτωση από το μοντέλο 2.3 στο 2.4. Σε αντίθεση με την αύξηση της 

στροβιλοτητας, η αύξηση του Cp παραμένει μεταξύ των μοντέλων σε σταθερά επίπεδα και πάνω 

του 50%. Δηλαδή γίνεται αντιληπτό πως η αύξηση της στροβιλοτητας με την αύξηση του πλάτους 

της γεωμετρίας μετά από κάποιο σημείο υστερεί πολύ σε σχέση με την αύξηση του Cp και κρίνεται 

αναποτελεσματική. Το μοντέλο 2.3 επιλέγεται ως το πιο αποδοτικό από σχεδιαστικής απόψεως 

καθώς σε αυτό η αύξηση της στροβιλοτητας και του Cp κινούνται σε παραπλήσια επίπεδα, ενώ 

μια περαιτέρω αύξηση του πλάτους της γεωμετρίας δεν επιφέρει αισθητά υψηλότερη 

στροβιλότητα. 
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6.0  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

6.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Η διεξαγωγή της παρούσας εργασίας είχε ως αποτέλεσμα την απόκτηση αποτελεσμάτων που 

αφορούν γεωμετρίες που διαταράσσουν την ροή μέσω της πρόκλησης στροβίλων έχοντας στόχο 

την αύξηση του ρυθμού μετάδοσης θερμότητας. Κατά την διάρκεια δημιουργίας της εργασίας 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος πλεγματικής ανεξαρτησίας ώστε να βρεθεί ο αριθμός των στοιχείων 

από τον οποίο και μετά δεν μεταβάλλονται αισθητά τα αποτελέσματα. Επίσης μελετήθηκε η 

ακαταλληλότητα διάφορων μοντέλων τύρβης για το παρών πρόβλημα. Τέλος λήφθηκαν 

αποτελέσματα για την ένταση της στροβιλοτητας και της πτώσης πίεσης κάθε γεωμετρίας. 

• Διαπιστώθηκε πως η χρήση των Standard wall functions σε συνδυασμό με το RNG ή το 

Realizable k-ε μοντέλο αδυνατούν να δώσουν φυσικά ρεαλιστικά αποτελέσματα καθώς 

είτε δεν μπορούν να προβλέψουν την εξασθένιση της στροβιλοτητας είτε προβλέπουν 

αυξήσεις της στροβιλοτητας σε σημεία που αυτό είναι αδικαιολόγητο 

• Το SST k-ω μοντέλο και το μοντέλο Realizable k-ε σε συνδυασμό με τις Enhanced wall 

treatment δίνουν φυσικά αποδεκτά αποτελέσματα καθώς μπορούν να προβλέψουν τόσο 

την εξασθένιση της στροβιλοτητας καθώς και προβλέπουν αύξηση της στροβιλοτητας σε 

αναμενόμενες περιοχές του ροικό πεδίου. Τελικά επιλέγεται το Realizable k-ε σε 

συνδυασμό με τις Enhanced wall treatment μοντέλο καθώς υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός 

επιστημονικών δημοσιεύσεων που επιλέγει το συγκεκριμένο μοντέλο για αυτή τη κλάση 

υπολογιστικής προσομοίωσης. Η καλύτερη συμπεριφορά των δυο προαναφερθέντων 

μοντέλων οφείλεται στη χρήση του Enhanced wall treatment το οποίο παρέχει μεγαλύτερη 
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ακρίβεια στην μελέτη του συνοριακού στρώματος και δίνει την δυνατότητα, εφόσον το 

πλέγμα που έχει δημιουργηθεί είναι ικανό, να επιλύσει το ιξώδες υπόστρωμα. 

• Πραγματοποιήθηκε έλεγχος πλεγματικής ανεξαρτησίας με την χρήση τριών πλεγμάτων 

διαφορετικής πυκνότητας αλλά ίδιας δομής. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως με αριθμός 

στοιχείων κοντά στο 1.150.000 επιτυγχάνεται η πλεγματική ανεξαρτησία. 

• Κατά την μελέτη των καμπυλών γεωμετριών διαπιστώθηκε πως η αύξηση του ύψους της 

γεωμετρίας ως ένα βαθμό αυξάνει την ένταση της στροβιλοτητας αισθητά. Ωστόσο από 

ένα ύψος και μετά η γεωμετρία εμποδίζει την ανάπτυξη στροβίλων καθώς περιορίζει την 

ροή και έτσι ο μηχανισμός παραγωγής στροβιλοτητας της γεωμετρίας καταστρέφεται. 

Επίσης παρατηρήθηκε πως οι οπές στην γεωμετρία δεν αυξάνουν την ένταση της 

στροβιλοτητας ωστόσο συμβάλουν στην διατήρηση της σε σταθερά επίπεδα κατά μήκος 

της γεωμετρίας. Επίσης οι οπές δεν βοήθησαν στο να μειωθεί ο συντελεστής Cp. Τέλος 

έγινε σαφές πως η δημιουργία μεταβλητού ύψους στην γεωμετρία μπορεί να μειώσει 

αισθητά τον συντελεστή Cp κάτι που είναι πολύ επιθυμητό και συγχρόνως να διατηρήσει 

την ένταση των στροβίλων σε υψηλά επίπεδα. Έτσι το μοντέλο 1.5 θεωρείται ως το 

καταλληλότερο από αυτή την ομάδα. 

• Οι καμπύλες γεωμετρίες έχουν επίσης το θετικό χαρακτηριστικό ότι δημιουργούν 

αξονικούς στροβίλους μεγάλης διάρκειας. Τα επίπεδα στροβιλοτητας παρέμειναν 

διπλάσια έως και για 400 mm μετά το πέρας της γεωμετρίας σε σχέση με την στροβιλότητα 

πριν την γεωμετρία.  

• Κατά την μελέτη των διαμηκών στοιχείων παρατηρήθηκε πως η αύξηση του πλάτους της 

γεωμετρίας αυξάνει τόσο την ένταση της στροβιλοτητας όσο και το συντελεστή Cp. 

Ωστόσο σε αντίθεση με τον συντελεστή Cp, για την στροβιλότητα γίνεται με έντονα 

μειούμενο ρυθμό και συνεπώς η αύξηση του πλάτους από κάποιο σημείο και μετά κρίνεται 

αναποτελεσματική. Έτσι το μοντέλο 2.3 επιλέχθηκε ως το καταλληλότερο από την ομάδα 
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των διαμηκών στοιχείων καθώς μια περαιτέρω αύξηση του πάχους του δεν επιφέρει 

μεγάλη αύξηση στην ένταση της στροβιλοτητας πάρα μόνο μεγάλη αύξηση του Cp. 

• Τα διαμήκη στοιχεία δεν είναι ικανά να προκαλέσουν στροβίλους μεγάλης διάρκειας 

καθώς τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μέσα στα πρώτα 50 mm μετά το πέρας της γεωμετρίας 

τα επίπεδα στροβιλοτητας έχουν επιστρέψει σε αυτά που υπάρχουν πριν την έναρξη της 

γεωμετρίας. 

• Συγκριτικά τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα διαμήκη στοιχεία προκαλούν στροβίλους 

μεγαλύτερης έντασης σε σχέση με τις καμπύλες γεωμετρίες. Ωστόσο οι καμπύλες 

γεωμετρίες παράγουν στροβίλους ικανοποιητικής έντασης αλλά και πολύ μεγάλης 

διάρκειας. Επιπρόσθετα ο συντελεστής Cp των καμπυλών στοιχείων είναι αισθητά 

χαμηλότερος σε σχέση με αυτών των διαμηκών στοιχείων. 

6.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρούσα εργασία είναι ενθαρρυντικά και συνεπώς 

επιδέχονται την διεξαγωγή επιπλέον μελλοντικής ερευνάς με στόχο την επικύρωση των 

αποτελεσμάτων καθώς και την περαιτέρω βελτιστοποίηση των γεωμετριών. Μερικές προτάσεις 

για μελλοντική ερευνά δίνονται παρακάτω. 

• Διεξαγωγή πειραματικής διαδικασίας με στόχο την επικύρωση των 

αποτελεσμάτων που λήφθηκαν από την υπολογιστική διερεύνηση. 

• Προσθήκη μεταφοράς θερμότητας στις υπολογιστικές αναλύσεις και πειραματικές 

διαδικασίες με στόχο την μελέτη της επαύξησης του ρυθμού μεταφοράς 

θερμότητας λόγω της δομής και της έντασης των στροβίλων. 

• Διεξαγωγή αναλύσεων σε διαφορετικούς αριθμούς Reynolds ώστε να μελετηθεί η 

συμπεριφορά των γεωμετριών σε διαφορετικές ροικές καταστάσεις. 
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• Χρήση του υγροποιημένου φυσικού αεριού ως ρέον ρευστό ώστε να μελετηθεί η 

επίδραση των ιδιοτήτων του πάνω στην λειτουργία των γεωμετριών.  

• Μελέτη της χρήσης συστοιχιών των γεωμετριών και της κατάλληλης διάταξης τους 

στο χώρο με στόχο την εύρεση της βέλτιστης τοποθέτησης τους.  

• Παραμετρική ανάλυση της μεταβολής του ύψους του καμπύλου στοιχείου με στόχο 

την εύρεση της βέλτιστης μορφής.  
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